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كانـت   لتـي  اkî�@Ö†b–@ô‡�a@Šìã@N/ السيدة  أمي الغاليةأهدي ثمرة هذا العمل لحبيبة قلبي 

  .وأدعو اهللا أن يسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب ،تؤازرني بدعائها لي

  .. زوجي الغالي /فيق الدرب في الحط والترحال وإلى ر

   ò�îÛbÇë@†b�àÇ@@: لسـراء والضـراء  وألحباب قلبي ونور عيني وسر سعادتي ورفاقي في ا

  .عنانوإلى ثمرة هذه الدرجة العلمية مولودتي  اهللا وعمرووعبد 
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  .الالحقة إن شاء اهللا 

يبحث عن الجمال ويسهم في وضع لبنة لصرح حضـارة علـى األرض    إنسانإلى كل 

  .ضة ضوء أو لمسة لون، أو كلمة لدفع الحياة للتقدمبوم

  .يبحث عن القيم ويستجلي حقائق الجمال ويترجم أحاسيس البشر إنسانإلى كل 

  .إلى كل إنسان معلم فنان 

  ..أهدي خالصة هذا الجهد المتواضع 
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  شكر وتقدير  

  
وصلى اهللا . بغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، حمداًكما ينحمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهالحمد هللا 

  .على سيدنا محمد الخاتم الذي استننا بسنته وحلو كالمه

أقدم شكري الجزيل الوفير إلى الذي لم يتوقف عن الدعاء لي من مقام البيت العتيق أمام الكعبة 

الذي أكن  ،يفالمؤذن بالحرم المكي الشرالشيخ عبد اهللا أسعد ريس / إلى والدي الحبيب.. المشرفة 

كمـا أتقـدم بخـالص شـكري      .فجزاه اهللا عني أفضل الجزاء ،له كل المحبة وجل العرفان والتقدير

الذي لم يكل من دعمه لي معنوياً وفكريـاً فـي    ،محمد عيسى مريعاني/ وامتناني إلى زوجي العزيز

صفاء علي ديـاب  / وأقدم شكري الجزيل إلى أستاذتي ومشرفتي الفاضلة الدكتورة .جميع خطا البحث

على جهودها ومؤازرتها  ،والتربية الفنية بجدة ،أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية لالقتصاد المنزلي

 ةالغالي الشقيقة وأتقدم بالشكر واالمتنان إلى .وإخراج البحث في صورته النهائية ،لي في تحقيق هدفي

 الغـاليين والى االبنين  ي، وجميع إخوتحفصةالترجمة وإلى أختي  ما يخص التي ساعدتني في حنان

أغفل حق كل من مد لي يد العون في رحلة البحث، من جمـع   وال .أحمد السقافو جمل الليل يصاف

أمينة كمال عبيـد  /  للمعلومات أو فيما يخص الجانب التطبيقي، فكل الشكر والتقدير للدكتورة الفاضلة

ماجـدة  / وإلى األستاذة الفاضلة.بجامعة حلوانسوقي محمد الد/ بجامعة حلوان، وإلى الدكتور الفاضل

بجامعـة أم  أحمد عبد الـرحمن الغامـدي   / كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الدكتور. العرابي

 عاليـة / وشكر من القلـب إلـى ابنتـي الغاليـة    . الذي كنت قد بدأت معه فكرة خطة البحث ،القرى

وشكر خاص وتقدير  .ع أبنائي لتحملهم لي وصبرهم عليوجمي .لمشاركتها لي معاناة ومتعة الكمبيوتر

 .لتفضلهم بقبـول مناقشـتي للرسـالة    الموقرين لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة والمحكمينوامتنان 

  .خيراً فيق والسداد للجميع، وجزاهم اهللاوأدعو اهللا العلي القدير بالتو
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Abstract 
 
This study aims to create contemporary paintings through the disclosure of reflecting forms in 

the field of vision, using modern technology and experimental thinking; as technology has changed 

art in its ideas concepts, contents, and philosophy. The researcher believes that experimental 

thinking may contribute to and enrich contemporary painting when the usage of mirrors is 

supported with a variety of technological tools such as cameras, computers, and projectors to 

introduce new ways of artistic innovation in painting to cope with all other branches connected with 

modern technology. Thus, the artistic painting librates from traditional restrictions and heads 

towards making use of reflecting forms based on visual perception theories, especially the Gestalt 

theory.   

 

The conduct of the research will be in eight chapters. The procedures consist of two parts: the 

theoretical part and the practical part (Researcher’s Experiment). The research adopts the 

descriptive method and the analytical method in the theoretical part, whereas it follows the 

experimental method in the practical part to achieve the desired results of the research. 

 
The researcher has achieved the following conclusions and recommendations summarized as 

follows: 
 
Conclusions: 

 

1- There is a correlation between the tool and the experimental method to achieve 
contemporariness in painting. 

 

2- Reflecting forms have proved their capabilities of transforming images and shapes to 
innovate a variety of artistic solutions, as well as the ability to create contemporary two- 
dimensional paintings. 

 

3- Variation in the field of the falling light can create new forms of the images reflected on 
the surface of the mirror. 

 
4- The importance of the Gestalt vision of understanding, interpreting and perception of the 

reflecting forms in their seen field of vision, consequently their effect on the artistic 
situation. 
 

Recommendations: 
 

1. The importance of conducting more researches which deal with other aspects of the 
relationship between the reflecting forms of the field of vision and modern technological 
tools. 

2. Providing opportunities for students to practice experimental thinking and discovering new 
relationships and modern ways in paintings. 
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o ١٦٥  ..................................................................المرآة المقعرة  

o ١٦٦  ....................... .................................أجزاء المرآة الكروية  

o  المحدبـة (خصائص الصور المنعكسة على المرايا الكروية (

  ...................................................................... )والمقعرة(
  

١٦٧  

  ١٧٦  ..............................................االنعكاس في المرآة االسطوانية: ثالثاً

  ١٨٠  .... ...................................االنعكاس في المرآة متموجة السطح: رابعاً

  ١٨٣  ........................................................................................ــةالخالص ••••
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  ١٨٦  ..................................................................................................المقدمــــة ••••

نيف مجموعات األعمال الفنية التي وظفت فيها الهيئات العاكسة التي تتناولها تص ••••

  ....................................................................الباحثة بالعرض والوصف والتحليل

  

١٨٧  

  ١٨٨  ........................................................................................ :أسس تحليل األعمال ••••

  ١٨٨  .........................................................................................مرحلة الوصف – ١
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  ١٨٨  ..........................................................................................مرحلة التحليل – ٢

  ١٨٩  ..........................................................................................مرحلة التفسير – ٣

  ١٨٩  ...........................................................................................مرحلة الحكم  – ٤     

أعمال فنية تشكيلية وظفت فيها هيئات عاكسـة  :  األولى تحليل أعمال المجموعة –أ 

   ......................................مل الفنيفي الع ةبمفهوم الخام) غير المرايا(متنوعة 

  

١٩٠  

) المرايـا (أعمال فنية تشكيلية وظفت فيهـا  :  تحليل أعمال المجموعة الثانية  –ب 

  ..............................اء العمل الفنيكأساس أو كجزء ضمن أجز الخامةبمفهوم 

  

٢٠٧  

المرايـا  (أعمال فنية تشكيلية وظفـت فيهـا   :  المجموعة الثالثة تحليل أعمال -جـ 

إلثراء اللوحة التصويرية المسـطحة   ةبصري اتكمثير) وهيئات عاكسة أخرى

  .............................................................................................. )ثنائية األبعاد(

  

  

٢٢٥  

  ٢٤٥  ..........................................................................................................ة ـالخالص ••••
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  ٢٤٩  ..............................................................................................................المقدمة ••••

  ٢٤٩  .............................................. تجربة التطبيقية للبحثلل النظرية الدراسةمعطيات  ••••

  ٢٤٩  ....................................................................................................أهمية التجربة ••••

  ٢٥٠  ..................................................................................................أهداف التجربة ••••

  ٢٥١  .....................................................................................................فكرة التجربة ••••

  ٢٥٢  .................................................................................................ضوابط التجربة ••••

  ٢٥٥  ....................................................................................................حدود التجربة ••••

  ٢٦٠  ..........................................................................وات المستخدمة في التجربةاألد ••••

  ٢٦١  ........................................................ )اإلجراء التطبيقي للتجربة(مداخل التجربة ••••
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   )التجربة االستكشافية: (نتائج المدخل األول

    ) : أ: ١(محور

  ٢٦٦  ................)١٢٣-١١٠(، األشكال من ) أ :١(عرض نتائج المدخل األول محور: أوالً

  ٢٧٠  ..........................................................)أ :  ١(محور تحليل نتائج المدخل األول: ثانياً

    ) ب :١(محور

  ٢٧٢  ..............)١٣٧-١٢٤(، األشكال من ) ب :١(عرض نتائج المدخل األول محور: أوالً

  ........................................................)ب : ١( محور تحليل نتائج المدخل األول: ثانيا
  ) ٢(محور 

٢٧٦  

  

    :التجربة االستكشافية) ٢(المدخل األول محور نتائج 

  ٢٧٧  ....................)١٥١-١٣٨(شكال من ، األ)٢(عرض نتائج المدخل األول محور: أوالً

  ٢٨١  ................................................................)٢(تحليل نتائج المدخل األول محور: ثانيا

    )اإلسقاطات الضوئية على الهيئات العاكسة(نتائج المدخل الثاني 

    ) ١(محور

  ٢٨٥  .....................)١٦١-١٥٢(،األشكال من )١(محور  المدخل الثاني عرض نتائج: أوالً

  ٢٩٠  .............................................................)١(محور  المدخل الثاني تحليل نتائج: ثانياً

    ) ٢(محور 

  ٢٩٣  ...................)١٧٠-١٦٢(،األشكال من )٢(محور  المدخل الثاني عرض نتائج: أوالً

  ٢٩٨  ..............................................................)٢(محور  المدخل الثاني نتائج تحليل: ثانياً

    ) أ: ٣ (محور 

  ٣٠١  .............)١٨١-١٧١( من ، األشكال) أ :٣ (محور  المدخل الثاني عرض نتائج: أوالً
  ٣٠٧  .......................................................)  أ :٣ ( محور المدخل الثاني نتائج تحليل: ثانياً

    )ب :٣(محور 
  ٣١١  ..............)١٨٨-١٨٢( من ، األشكال)ب: ٣(محور  المدخل الثاني عرض نتائج: أوالً
  ٣١٥  .......................................................) ب: ٣(محور  المدخل الثاني تحليل نتائج: ثانياً

    )جـ :٣(محور 
  ٣١٨  .............)١٩٤-١٨٩(، األشكال من)جـ :٣(محور المدخل الثاني عرض نتائج : أوالً
  ٣٢١  .................................................... )جـ:٣(محور  المدخل الثاني نتائج تحليل: ثانياً
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    )د : ٣(محور 
  ٣٢٣  .............. )٢٠٠-١٩٥(،  األشكال من )د:٣(محور  مدخل الثانيال عرض نتائج: أوالً
  ٣٢٦  ........................................................ )د : ٣( محور المدخل الثاني تحليل نتائج: ثانياً

  ٣٢٨  .....................................................................................................الخالصة •
  ٣٣٠  .............................................. .الصعوبات التي واجهتها الباحثة في تطبيقها للتجربة

    :النتائج والتوصيات: الفصل الثامن
  ٣٣٢  ............................................................................................................ :أوالً النتائج

  ٣٣٣  .................................................................................................... .التوصيات: ثانياً

  ٣٣٥  .................................................................................................. .مراجع البحث ••••

    : مالحق البحث ••••
  ٣٦٨  .............................................................نتائج أخرى للتجربة) ١(ملحق رقم  ••••
  ٣٨٥  ..................................................التكوينات المكبرة المختارة) ٢(ملحق رقم  ••••
  ٣٨٩  .........................................................ة الذاتية للباحثةالسير ) ٣(ملحق رقم  ••••
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  قائمة األشكال 
  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
      
      

  ٣٧  .............................. .رسم توضيحي يبين ظاهرة ثبات الشكل  ١-٣

  ٣٨  .............................. .رسم توضيحي يبين ظاهرة ثبات الحجم  ٢-٣

  ٣٩  ................. .يوضح ظاهرة ثبات اللون مع تغير لون اإلضاءة  ، دأ، ب، ج:٣-٣

  ٤٠  ................ .دة اإلضاءة على توازن األلوانيوضح اختالف ش  أ، ب: ٤-٣

  ٤١  .............. .رسم توضيحي يبين الفرق بين اإلحساس واإلدراك  أ، ب:  ٥-٣

  ٤٢  ............................................... .إدراك الشكل منفصل متناحٍ  أ، ب، جـ: ٦-٣

  ٤٤- ٤٣  .................................... .عالقة التضاد بين المدرك وأرضيته  ـد،ه، جأ،ب،: ٧-٣

  ٤٥  ......................................... .المدرك هو انتظام داخلي للشكل  أ، ب: ٨-٣

  ٤٨  ..................................................................... .عامل القرب  أ، ب، جـ:  ٩-٣

  ٤٩  ..................................................................... .عامل التشابه  أ، ب، جـ: ١٠-٣

  ٥٠  ............................................................. .عامل االستمرارية  أ، ب: ١١-٣

  ٥٠  ..................................................... .عامل اإلحاطة والتكميل  ١٢-٣

رسم توضيحي يبين التكوين الرئيسي للعين والتشـابه بـين     ١٣-٣

  ................................................................. .والكاميراالعين 

  

٥٥  

  ٨٤   ................... .م١٩٩١) بريلإعواطف (للفنان بيل بيل،  عمل  ١٤-٤

أ، ب، ج، د، :١٥-٤

  و. هـ

  ٨٧  ................................................................ .اتجاهات الضوء

  

  ٩٧ .............................................................. LCDأشكال جهاز   ١٦-٤

  ١٠٣  ................. .م١٩٩٢) عجلة األضوان(عمل للفنان توشيوايوا   ١٧-٤
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ج ، ،  ب ، أ: ١٨-٥

  ، و هـ

  ١١٤- ١١٣  ..أمثلة للتأثيرات البصرية المتعلقة بالرؤية البصرية اإلدراكية

  ١١٥  ............................................ .ليعملين للفنان فيكتور فازاري  أ، ب: ١٩-٥

  ١١٦  ..................  ).االنعكاس على المحادثة( لختنشتينعمل للفنان   ٢٠-٥

  ١١٦  ................... .م١٩٩١) غرفة المرايا(عمل للفنانة يايوكوزاما   ٢١-٥

  ١١٧  .................................. ).العائلة تسير(عمل للفنان بول كيلي   ٢٢-٥

  ١١٨  ................. .توظيف الخط كقيمة مستقلة في التصوير الحديث  أ، ب، ج: ٢٣-٥

) لكترونيـة تلفزيونيـة  إصـورة  (عمل للفنان نام جون بايك    ٢٤-٥

  ............................................................................ .م١٩٦٥

  

١١٩  

  ١٢١  ..........م١٨٨٦) أشجار التيولب في هولندا(عمل للفنان مونيه   ٢٥-٥

  ١٢١  .............. ........ .م١٨٨٩) عباد الشمس(عمل للفنان فان جوخ   ٢٦-٥

  ١٢٢  ..................................................م١٩٠٩عمل للفنان بيكاسو   ٢٧-٥

  ١٢٢  ....................................... .م١٩٥٠) تأليف(عمل للفنان ليجيه   ٢٨-٥

  ١٢٢  ....م١٩١٨)مسارات الحركة النشطة(عمل للفنان جياكوموباال   ٢٩-٥

) تكـوين، أحمـر، أزرق، أصـفر   (عمل للفنان مونـدريان    ٣٠-٥

  ............................................................................. .م١٩٢١

  

١٢٢  

  ١٢٥  ........  ............. .م١٩٦٠) ديك ترايسي(عمل للفنان وارل هول  ٣١-٥

  ١٢٥  .................. .م١٩٧٠) تخطيط حلزوني(عمل للفنان سيمثون   ٣٢-٥

  ١٢٥  .............. .م١٩٦٤) مفهوم فضائي(عمل للفنان لوتشيو فونتانا  ٣٣-٥

  ١٢٥  ........... .م١٩٦٥) صندوق األلوان(عمل للفنان جوليو لوبارك  ٣٤-٥

  ١٢٦  ..م٢٠٠٠) ٢٠٠٠منظر سوهو (عمل للفنان ريتشارد ايستس   ٣٥-٥

  ١٣١  ..........  .............. .م١٨٩٧) شروق الشمس(عمل للفنان مونيه   ٣٦-٥

  ١٣١ ................. .م١٩٢٦) فيالت فلورنسيه(عمل للفنان بول كلي   ٣٧-٥

  ١٣٢  ......م١٩٦١)رسم على علبة الشاي(عمل للفنان ديفغيد هونكي  ٣٨-٥

  ١٣٢  .................... ).حقل النجوم(عمل للفنان جورجين سكويترنج   ٣٩-٥



   

Fن���E 

مـن فـن   ) لوحـة تجريديـة  (عمل للفنان هادلر رودرجرز  ٤٠-٥

  ...........................  .............................................. .السبعينات

  

١٣٣  

نحـت حركـة   (ثالثة أعمـال للفنـان تسـي ويـن يـنج        أ، ب، ج:٤١-٥

  ................................................................. .م١٩٧١)الضوء

١٣٣  

  ١٣٤  ).م١٩٩١(من إحدى تجارب الفنان إسماعيل شوقي إسماعيل   أ، ب: ٤٢-٥

  ١٤٣  .......................... ........ ).نظرية تحليل الضوء (يوتن تجربة ن  أ: ٤٣-٥

  ١٤٣  .................................  .الموجة الضوئية األطول واألقل كثافة  ب: ٤٣-٥

األلوان األساسية والثانوية الناتجة من خلط العجائن اللونيـة    ٤٤-٥

  .............................................................. ).الخلط الكيميائي(

  

١٤٥  

  ١٤٥ .......................................الدائرة اللونية  ٤٥-٥

  ١٤٥  ..........).الخلط الفيزيائي (األلوان الضوئية األساسية والثانوية   ٤٦-٥

  ١٤٦  ......األشعة الضوئية األساسية وتخللها من المرشحات الثانوية  أ، ب،ج٤٧-٥

رسم توضيحي يبين االنعكاس غيـر المنـتظم واالنعكـاس      أ،ب: ٤٨-٥

  ..........................  ................................................... .المنتظم

  

١٥١  

  ١٥٢  ...................  .................................. .االنعكاس المنتظم قانونا  ٤٩-٥

  ١٥٣  .................   ........... .ميات ومصطلحات االنعكاس الضوئيتس  ٥٠-٥

رسم توضيحي يبين خصائص الصور المنعكسة في المـرآة    ٥١-٥

  ....................  ........................................................ المستوية

  

١٦٢  

مسـاوي لبعـد   رسم توضيحي يبين أن بعد الشكل الحقيقـي    ٥٢-٥

  .............. ...... .الشكل المنعكس على السطح العاكس المستوي

  

١٦٣  

رسم توضيحي يبين أن يمين الصورة هو يسار وأن يسـار    ٥٣-٥

  ................... ............................................ .الصورة هو يمين

  

١٦٣  

كـاس فـي المـرآة    رسم توضيحي يبين كيفية حدوث االنع  ٥٤-٥

  ........................  ................................................... .المستوية

  

١٦٤  
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  ١٦٤  ................  .......... .تحريف منعكس على سطح مرآة عين ثور  ٥٥-٥

  ١٦٥  ................ .رسم توضيحي يبين االنعكاس في المرآة المحدبة  أ ، ب:٥٦-٥

  ١٦٦  .......االنعكاس في المرآة المحدبة واستخدامها في وسائل النقل  ٥٧-٥

  ١٦٧ .......................... .رسم توضيحي يبين أجزاء المرايا الكروية  ٥٨-٥

  ١٦٨  ...م١٩٣٤)  بةدمح انعكاس في مرآة كروية(شر إعمل للفنان   أ: ٥٩-٥

  ١٦٨  ...........لى مرآة مقعرةانعكاس شكل قوامه الخطوط األفقية ع  ب: ٥٩-٥

  ١٧٠  ..الحالة األولى لألشعة الساقطة على المرايا المحدبة والمقعرة  أ، ب: ٦٠-٥

  ١٧٠  ...الحالة الثانية لألشعة الساقطة على المرايا المحدبة والمقعرة  أ، ب:٦١-٥

  ١٧١  ...الحالة الثالثة لألشعة الساقطة على المرايا المحدبة والمقعرة  أ، ب: ٦٢-٥

  ١٧١  .الحالة الرابعة لألشعة الساقطة على المرايا المحدبة والمقعرة  أ، ب: ٦٣-٥

  ١٧٢  ........................................ .البؤرة الثانوية في المرآة المقعرة  ٦٤-٥

  ١٧٢  ........................................ .البؤرة الثانوية في المرآة المحدبة  ٦٥-٥

  ١٧٣-١٧٢ ............................ .صفات األخيلة المكونة في المرأة المقعرة  أ، ب، ج،د:٦٦-٥

رسم توضيحي يبين الخاصية األولى للصور المتكونة علـى    ٦٧-٥

  ......................................................... .أسطح المرآة المقعرة

  

١٧٤  

ية الثانية للصور المتكونة علـى  رسم توضيحي يبين الخاص  ٦٨-٥

  ......................................................... .أسطح المرآة المقعرة

  

١٧٤  

رسم توضيحي يبين الخاصية الثالثة للصور المتكونة علـى    ٦٩-٥

  ......................................................... .أسطح المرآة المقعرة

  

١٧٥  

رسم توضيحي يبين الخاصية الرابعة للصور المتكونة علـى    ٧٠-٥

  ......................................................... .أسطح المرآة المقعرة

  

١٧٥  

م غيـر  .ق١٨، ١٧سـطوانية،  نموذج فني لالنمور فوزة األ  ٧١-٥

  ................................................................. .معروف منتجها

  

١٧٧  
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  ١٧٧  .............. م١٩٧٦) رجل ودرابزين(عمل للفنان يوهان كوبنج  ٧٢-٥

  ١٧٨  ........................................................ .شكل اسطواني عاكس  أ: ٧٣-٥

  ١٧٨  ...... ......... .م١٧٤٤شكل اسطواني عاكس للفنان فان دي فالد،  ب: ٧٣-٥

رسم توضيحي يبين إمكانية عمل مرايا اسـطوانية وكيفيـة     أ، ب، ج ، د: ٧٤-٥

  ............................................. .انعكاس األشكال من أسطحها

  

١٧٨  

سطح مقعر نصف اسطواني، خطوط مستقيمة، وضع أمامي   ٧٥-٥

  ............................................................................... .قريب

  

١٧٩  

سطح مقعر نصف اسطواني، خطوط مستقيمة، وضع أمامي   ٧٦-٥

  .................................................................................. .بعيد

  

١٧٩  

سطح محدب نصف اسطواني، خطوط مستقيمة، وضع أمامي   أ: ٧٧-٥

  ................................................................................ .قريب

  

١٨٠  

سطح محدب نصف اسطواني، خطوط مستقيمة، وضع أمامي   ب: ٧٧-٥

  ................................................................................ .قريب

  

١٨٠  

ي فـي مرايـا   عمل للفنان جولد شميث، تصوير فوتـوغراف   ٧٨-٥

  ....................................... ).نموذج عرضي(متموجة السطح 

  

١٨١  

نمـوذج  (متموجـة السـطح    مرآةوجه إنساني محور بفعل   أ، ب: ٧٩-٥

 .............................................................................. ).طولي

  

١٨٢  

) ضـوء مسـتمر  (بارك  للفنان جوليولو) األول(عمل الفني ال  ٨٠-٦

  ............................................................................ .م١٩٦٥

  

١٩٢  

) إضافات سوداء( فنكلستينللفنان ماكس ) الثاني(العمل الفني   ٨١-٦

  ................................................................ .م١٩٦٦، ٢٠٠٠

  

١٩٤  

، )بـدون عنـوان  (للفنان هانز بريـدر  ) الثالث(العمل الفني   ٨٢-٦

  ............................................................................ .م١٩٩٦

  

١٩٦  

  ١٩٨  .م١٩٦٧، )البرج(للفنان جيمس سيريت) الرابع(العمل الفني   ٨٣-٦

  ٢٠٠  .م١٩٦٨، )النقيض(د ان دونالد جوللفن) الخامس(الفني  العمل  ٨٤-٦



   

F����E 

سلسلة األبراج (للفنان بول تزانتبولس ) السادس(العمل الفني   ٨٥-٦

  ............................................................... .م١٩٧٣، )الثالثة

  

٢٠٢  

  ٢٠٤  .........م١٩٧٩، )قطب(للفنان مينام تادا ) السابع(العمل الفني   ٨٦-٦

، )محيط الكوكب(للفنان جورجان كالوس )الثامن(العمل الفني   ٨٧-٦

  ............................................................................ .م١٩٨٨

  

٢٠٦  

بـرج الضـوء   (للفنان نيكوالس شوفر ) التاسع(العمل الفني   ٨٨-٦

  ...................................................... .م١٩٦١) السيبرانيتيكي

  

٢١٠  

  ٢١٢  .............م١٩٦٥) بيئة(للفنان لوكابري ) العاشر(العمل الفني   ٨٩-٦

، )مرايـات (للفنان أدولف لـوثر  ) الحادي عشر(العمل الفني   ٩٠-٦

  ............................................................................ .م١٩٦٨

  

٢١٤  

، )تكـوين (للفنان اكيكومـايوكي  ) الثاني عشر(العمل الفني   ٩١-٦

  ............................................................................ .م١٩٦٩

  

٢١٦  

مبنى البيبسـي  (للفنان بيلي كلوفر) الثالث عشر(العمل الفني   ٩٢-٦

  .................................................................. .م١٩٧٠، )كوال

  

٢١٩  

تكـوين  (للفنان جوردن بـراون ) الرابع عشر( العمل الفني   ٩٣-٦

  ................................................................. .م١٩٧٤، )مبهم

  

٢٢١  

عمل نحتي (للفنان ياكوف اجام) الخامس عشر( العمل الفني   ٩٤-٦

  ............................................................ .م١٩٧٨، )مصقول

  

٢٢٤  

إمراة أمام ( للفنان بابلو بيكاسو) السادس عشر( العمل الفني   ٩٥-٦

 .................................................................. .م١٩٣٢، )مرآة

  

٢٢٨  

تصـوير  (جهـام  نكونللفنان بين ) السابع عشر( العمل الفني   ٩٦-٦

  ................................................................. .م١٩٥٠، )زيتي

  

٢٣٠  

  



   

Fص���E 

شـر  للفنان مايرتس كورنليس إ) من عشر الثا( العمل الفني   ٩٧-٦

   .................................................. .م١٩٥٦، )معرض الرسم(

  

٢٣٣  

، )فيجا أ(للفنان فيكتور فازاريلي ) التاسع عشر(  العمل الفني  ٩٨-٦

  ............................................................................ .م١٩٦٩

  

٢٣٦  

التحـول  (للفنان لوكـاس سـامارزا  ) العشرون( العمل الفني   ٩٩-٦

  .................................... .م٠١٩٧٤ - ١٩٧٣، )الفوتوغرافي

  

٢٣٩  

للفنان ريتشـارد ايسـتس    ) الواحد والعشرون( العمل الفني   ١٠٠-٦

  .................................................... .م١٩٩٦، )واجهة مخبز(

  

٢٤٢  

) االنعكاس(للفنان رون كليمان ) الثاني والعشرون(العمل الفني  ١٠١-٦

  ............................................................................ .م٢٠٠٤

  

٢٤٤  

  التجربة الذاتيـــة
      
تكوينات متنوعة من األشكال تعتمـد علـى عالقـات األبـيض       أ: ١٠٢-٧

  ................ .واألسود

  

٢٥٣  

  ٢٥٤  .........تكوينات متنوعة من األشكال تعتمد على عالقات اللون   ب: ١٠٢-٧

أ، ب، : ١٠٣-٧

  جـ، د

  ٢٥٦  ..... .................................................................. .ة التطبيقحجر

  

  ٢٥٦  ................................................................ .سقف حجرة التطبيق  ١٠٤-٧

أ،ب، ج، : ١٠٥-٧

  د، هـ، و، ز، ح

  ٢٥٨- ٢٥٧  ................التجربة أنواع وأشكال المرايا البسيطة المستخدمة في 

  ٢٥٩  ................ .القماش المخطط القائم على عالقات األبيض واألسود  أ: ١٠٦-٧

  ٢٥٩  ................................. .القماش المخطط القائم على عالقات اللون  ب: ١٠٦-٧

  ٢٦٠  .................................... .المستخدم في التجربة )الكمبيوتر (جهاز  ١٠٧-٧

  ٢٦٠  ......................................... .المستخدم في التجربة (LCD)جهاز   ١٠٨-٧



   

Fق���E 

  ٢٦٠  ......................... .المستخدمة في التجربة )الرقمية(آلة التصوير   ١٠٩-٧

  @Þëþa@Ý‚‡¾a@wöbnãI@Šì«Q@@Z@cH@ @  

لمرآة المستوية في مغايرة الشـكل القـائم علـى    بعض إمكانات ا  ١١١، ١١٠-٧

  .......................................................... .عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٦  

سطوانية في مغايرة الشكل القائم علـى  بعض إمكانات المرآة األ  ١١٣، ١١٢-٧

  ......................................................... .عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٦  

بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشـكل القـائم علـى      ١١٥، ١١٤-٧

  ......................................................... .عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٧  

بعض إمكانات المرآة المقعرة في مغايرة الشـكل القـائم علـى      ١١٧، ١١٦-٧

  ......................................................... .بيض واألسودعالقات األ

  

٢٦٧  

بعض إمكانات المرآة المحدبة والمقعرة معاً في مغـايرة الشـكل     ١١٩، ١١٨-٧

  .......................................... .القائم على عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٨  

ة المتموجة طولياً في مغايرة الشـكل القـائم   بعض إمكانات المرآ  ١٢١، ١٢٠-٧

  .................................................. .على عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٨  

بعض إمكانات المرآة المتموجة عرضياً في مغايرة الشكل القـائم    ١٢٣، ١٢٢-٧

  .................................................. .على عالقات األبيض واألسود

  

٢٦٩  

  @Þëþa@Ý‚‡¾a@wöbnãI@@Šì«Q@@Zl@H@ @  

بعض إمكانات المرآة المستوية في مغايرة الشـكل القـائم علـى      ١٢٥، ١٢٤-٧

  .............................................................األبيض واألسودعالقات 

  

٢٧٢  

ي مغايرة الشكل القائم علـى  سطوانية فبعض إمكانات المرآة األ  ١٢٧، ١٢٦-٧

  ......................................................... .األبيض واألسودعالقات 

  

٢٧٢  

بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشـكل القـائم علـى      ١٢٩، ١٢٨-٧

  ...........................................................األبيض واألسودعالقات 

  

٢٧٣  

بعض إمكانات المرآة المقعرة في مغايرة الشـكل القـائم علـى      ١٣١، ١٣٠-٧

  ...........................................................األبيض واألسودعالقات 

  

٢٧٣  



   

F����E 

بعض إمكانات المرآة المحدبة والمقعرة معاً في مغـايرة الشـكل     ١٣٣، ١٣٢-٧

  ...........................................ألسوداألبيض واالقائم على عالقات 

  

٢٧٤  

بعض إمكانات المرآة المتموجة طولياً في مغايرة الشـكل القـائم     ١٣٥، ١٣٤-٧

  .................................................األبيض واألسودعلى عالقات 

  

٢٧٤  

ايرة الشكل القـائم  بعض إمكانات المرآة المتموجة عرضياً في مغ  ١٣٧، ١٣٦-٧

  ....................................................األبيض واألسودعلى عالقات 

  

٢٧٥  

  @wöbnã@@Þëþa@Ý‚‡¾aI@@@Šì«R@H@ @  

القـائم علـى    بعض إمكانات المرآة المستوية في مغايرة الشـكل   ١٣٩، ١٣٨-٧

  ......................................................................... .عالقات اللون

  

٢٧٧  

القائم علـى   سطوانية في مغايرة الشكلبعض إمكانات المرآة األ  ١٤١، ١٤٠-٧

  ......................................................................... .عالقات اللون

  

٢٧٧  

القـائم علـى    بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشـكل   ١٤٣، ١٤٢-٧

  ......................................................................... .عالقات اللون

  

٢٧٨  

القـائم علـى    بعض إمكانات المرآة المقعرة في مغايرة الشـكل   ١٤٥، ١٤٤-٧

  .......................................................................... .عالقات اللون

  

٢٧٨  

بعض إمكانات المرآة المحدبة والمقعرة معاً في مغـايرة الشـكل     ١٤٧، ١٤٦-٧

  ...........................................................القائم على عالقات اللون

  

٢٧٩  

القـائم   بعض إمكانات المرآة المتموجة طولياً في مغايرة الشـكل   ١٤٩، ١٤٨-٧

   .................................................................. .على عالقات اللون

  

٢٧٩  

القـائم   بعض إمكانات المرآة المتموجة عرضياً في مغايرة الشكل  ١٥١، ١٥٠-٧

  ....................................................................على عالقات اللون

  

٢٨٠  

  @ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbnã@I«@ŠìQ@H@ @  

  ٢٨٥  ...................................................... .واالقتطاع)  ١( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٢-٧

  ٢٨٥  ...................................................... .واالقتطاع)  ٢( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٣-٧

  ٢٨٦  ...................................................... .واالقتطاع)  ٣( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٤-٧



   

Fش���E 

  ٢٨٦  ...................................................... .واالقتطاع)  ٤( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٥-٧

  ٢٨٧  ...................................................... .واالقتطاع)  ٥( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٦-٧

  ٢٨٧  ...................................................... .واالقتطاع)  ٦( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٧-٧

  ٢٨٨  ...................................................... .واالقتطاع)  ٧( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٨-٧

  ٢٨٨  ...................................................... .واالقتطاع)  ٨( تكوين رقم   أ، ب: ١٥٩-٧

  ٢٨٩  ...................................................... .واالقتطاع)  ٩( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٠-٧

  ٢٨٩  ................................................... .واالقتطاع)  ١٠( تكوين رقم   أ، ب: ١٦١-٧

  @ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbnã@Iì«@ŠRH@ @  

  ٣٩٣  ................................................... .واالقتطاع)  ١١( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٢-٧

  ٣٩٣  ................................................... .واالقتطاع)  ١٢( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٣-٧

  ٣٩٤  ................................................... .واالقتطاع)  ١٣( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٤-٧

  ٣٩٤  ................................................... .واالقتطاع)  ١٤( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٥-٧

  ٣٩٥  ................................................... .واالقتطاع)  ١٥( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٦-٧

  ٣٩٥  ................................................... .واالقتطاع)  ١٦( م تكوين رق  أ، ب: ١٦٧-٧

  ٣٩٦  ................................................... .واالقتطاع)  ١٧( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٨-٧

  ٣٩٦  ................................................... .واالقتطاع)  ١٨( تكوين رقم   أ، ب: ١٦٩-٧

  ٣٩٧  ................................................... .واالقتطاع)  ١٩( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٠-٧

  @ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbnãI@Šì«S@@Z@cH@ @  

  ٣٠١  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٠( تكوين رقم   أ، ب: ١٧١-٧

  ٣٠١  ................................................... .واالقتطاع)  ٢١( تكوين رقم   بأ، : ١٧٢-٧

  ٣٠٢  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٢( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٣-٧

  ٣٠٢  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٣( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٤-٧

  ٣٠٣  .................................................... .واالقتطاع ) ٢٤( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٥-٧

  ٣٠٣  .................................................... .واالقتطاع) ٢٥( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٦-٧

  ٣٠٤  ................................................... .اعواالقتط)  ٢٦( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٧-٧



   

F����E 

  ٣٠٤  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٧( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٨-٧

  ٣٠٥  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٨( تكوين رقم   أ، ب: ١٧٩-٧

  ٣٠٥  ................................................... .واالقتطاع)  ٢٩( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٠-٧

  ٣٠٦  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٠( تكوين رقم   أ، ب: ١٨١-٧

  @@ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbnãI@Šì«S@@Z@lH@ @  

  ٣١١  ................................................... .واالقتطاع)  ٣١( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٢-٧

  ٣١١  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٢( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٣-٧

  ٣١٢  .................................................... .واالقتطاع)  ٣٣( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٤-٧

  ٣١٢  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٤( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٥-٧

  ٣١٣  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٥( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٦-٧

  ٣١٣  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٦( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٧-٧

  ٣١٤  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٧( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٨-٧

   @@ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbnã@I@Šì«S@@Z�uH@ @   

  ٣١٨  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٨( تكوين رقم   أ، ب: ١٨٩-٧

  ٣١٨  ................................................... .واالقتطاع)  ٣٩( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٠-٧

  ٣١٩  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٠( تكوين رقم   أ، ب: ١٩١-٧

  ٣١٩  ................................................... .عواالقتطا)  ٤١( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٢-٧

  ٣٢٠  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٢( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٣-٧

  ٣٢٠  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٣( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٤-٧

  ã@@ïãbrÛa@Ý‚‡¾a@wöbn@I@Šì«S@@Z@†H@ @  

  ٣٢٣  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٤( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٥-٧

  ٣٢٣  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٥( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٦-٧

  ٣٢٤  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٦( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٧-٧

  ٣٢٤  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٧( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٨-٧

  ٣٢٥  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٨( تكوين رقم   أ، ب: ١٩٩-٧

  ٣٢٥  ................................................... .واالقتطاع)  ٤٩( تكوين رقم   أ، ب: ٢٠٠-٧



   

F����E 

   

  أ:  ٢٠١

  ب:  ٢٠١

@ÕzÜß@ÞbØ’c@IQ@H@ @

  ........................... .األشكال القائمة على عالقات األبيض واألسود

  ......................................... .األشكال القائمة على عالقات األلوان

  

٣٧٠  

٣٧١  

  ٣٧٥  ............... ). ٢٣ – ١( نتائج أخرى للمدخل األول، اللقطات من   ٢٠٢

  ٣٧٨  ............. ). ٦٠ – ٢٤( نتائج أخرى للمدخل الثاني، اللقطات من   ٢٠٣

  

٢٠٤  

@ÕzÜß@ÞbØ’c@IR@H@ @

  ...................................................... .التكوينات المكبرة المختارة

  

٣٨٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

F����E 

  قائمة الجداول
  
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول رقم

  

١  

  

  .......................................................... .التشابه بين العين والكاميرا

  

٥٦  
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   : البحثقدمةم

العقود األخيرة خاصة في  Technological Advancing لقد أسهم التقدم التكنولوجي

مجاالت الحياة المختلفة، وقد تـأثر الفنـان الحـديث          في  انطالقة جديدة   من القرن العشرين ب   

 دافعـاً لظهـور     فكان ذلك  ، واستفاد من االكتشافات العلمية    ،ذلك  التقدم المتزايد   بصر  والمعا

   . فنية مختلفة واتجاهاتمدارس

و بماأثارته هذه االكتشافات التكنولوجية المعاصرة فى مجـال الفنـون ، مـن روئ               

لـة  قوانجازت، وبما الحظته الباحثة من اداء تقليدي لدى طالبات قـسم التربيـة الفنيـة، و               

تواصلهن بالفكر التكنولوجي والممارسة التجريبية المبدعة ، ممادعى الباحثة التوجه فى بحثها 

هذا الثراء مجال التربية الفنية وربط الطالبات بالفكر التجريبـى مـن منظـور تكنولـوجي      

    .صرمعا

 في النصف   )آلة التصوير الضوئي  (اختراع الكاميرا كان من أهم مظاهر التقدم العلمي       و

 وبفضل االكتشافات العلمية التي     . التصوير  فن ، مما غير مفهوم   التاسع عشر الثاني من القرن    

توصل إليها العلماء في تحليل ضوء الشمس تغير مفهوم الفـن حيـث ظهـرت المدرسـة                 

تغيرة علـى   التي اهتمت بتأثير العوامل الطبيعية الم      )م١٨٦٩( impressionism) التأثيرية(

أحدثت بذلك تغيرات جذرية فـي      لذلك ف  ، مكاناً مناسباً  الطبيعةخذت من   المرئيات كالضوء وات  

  .التصويرمجال 

حيـث  «  للتأثيرية باريس كرد فعلفي) م١٨٩٥ (expressionism ريةي التعب وظهرت

ـ          ،  ١٩٨٣عـالم، (»وعـالتوزيع الهندسي للخطوط واألشكال للتعبير عن الحركة في الموض

   .م الفنيةة في استلهام مواضيعهيالهندس  األشكال وقد استخدمت بعض من،)١٠٠

التي قام فنانوها بتحليل الشكل     ) م١٩١٠-١٩٠٨(عام   Cubismكما ظهرت التكعيبية    

، ممـا أتـاح فرصـة    متداخلةه مرة أخرى فحولوا األشكال إلى سطوح مستوية ثم إعادة بنائ  

ة ينحـصر فـي     فجوهر الطريقة  التكعيبي   «. التوغل داخل المشهد ورؤيته من جميع الزوايا      

) ١٠٣،  ٢٠٠٤عطية، (»إظهار الحجم عن طريق الرؤية الدائرية من حول الشيء في الفراغ          

وبهذا يكون التكعيبيون قد عبروا عن هيئات األشكال في الطبيعة تعبيراً مختلفاً عن االتجاهات 

على  ،كيلية التي سبقتهم متخذين جانباً علمياً في الكشف عن األسس البنائية للقوالب التش،الفنية

  . أساس تصورات منطقية وذاتية
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وهي «مع التكعيبية، ) م١٩١٦-١٩٠٩ (Futurismوتزامن ظهور المدرسة المستقبلية     

اتجاه ضد التقاليد التي سبقتها وتعتبر ثورة بالنسبة إلى مفهوم الحركة الفنية الحديثة وخاصـة   

  ).٥٢،  ١٩٨٢فرج، . (»بتواجد اآلالت وعالقتها بالرؤية وأهميتها المعاصرة

 الصناعية التي بدأت في     وهنا تجدر اإلشارة إلى أن ارتباط الفنان باآللة بدأ منذ الثورة          

 �Wattوكانت اآللة البخارية التـي ابتكرهـا جـيمس واط         «. نكلترا منذ القرن الثامن عشر    إ

وامتد اختراع اآللـة إلـى      . بداية هذه الثورة التي أوجدت القطارات ثم المحركات       ) م١٧٧٠(

  ).٢٤، ١٩٩٧البهنسي، . (»)الروبوت(لكترونية والمحرك الذاتي حاسبات اإلال

ـ        وتوالت الحركات الفنية المرتبطة بتطـور      ة ات العـصر وتقنياتـه، فظهـرت الدادي

Dadaists )متمردة ضد كل    )م١٩١٦(ألولىفي أعقاب الحرب العالمية ا     )م١٩٢٢-م١٩١٦

ول مفهوم اللوحة التصويرية ثنائية األبعاد      ومن هنا بدأ تح    . كان سائداً من عرف أو تقاليد      ما

 طبيعة الفـن    ت الدادية لقد غير  «. ذاتها في التعبير عن مضمون العمل     إلى استخدام األشياء    

لفـن   هذا التغيير من الشكل إلى المفهـوم هـو بدايـة ا   ،من أهمية الشكل إلى أهمية الوظيفة 

مستقبالً في إطـالق عنـان   وبديهي أن حركة كهذه أسهمت ���� (Mary,2004,77).»المعاصر

  .الحرية أمام الفنان

 برؤيتها الخاصة الناتجة عن     )م١٩٢٢-١٩٢٠(��)constructivism(وجاءت البنائية    

العمليات البنائية التي يقوم بهاالعالم الفيزيقي بالطريقة التي كشفت عنهـا العلـوم الحديثـة،               

رتبطة به، تطويراً أدى إلى كثير      فساهمت إلى حد كبير في تطوير الفن الحديث والمفاهيم الم         

من التطابق والتكامل بين الطابع العلمي والتكنولوجي، لحضارة القرن العشرين، وبين الطابع            

 شـغلت بمفهـوم     فقد اتخذت البنائية أوضـاعاً متطـورة      «الشكلي والتعبيري للفن التشكيلي،   

 والفـن  �Kinetic Artالديناميكية في العمل التشكيلي وأثمرت عن ظهـور الفـن الحركـي   

 والذي يجمع بينهما تأثير التكنولوجيا على أشكال الفن واالهتمام بحساسية Op Artالبصري 

  ).٩١، م١٩٨٢عطية، . (»العين عند استقبالها للمرئيات

وقد ظهرت أول أعمال فنية استخدمت فيها مواد عاكسة في الحركة البنائية على         « 

 وهانز Hans Briederمال الفنان هانز بريدر  وتلتها أعBrancusiيد الفنان برانكوزي 

  ).٧٢، م١٩٩٢حسين، . (»Hans makeماك 
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 قامت  قدمن بقايا الحركة الدادية، و    ) م١٩٢٥ (Surrealismولدت المدرسة السريالية    و

��S.Freudت فكرهـا مـن نظريـات فرويـد          ة مباشرة حيث بن   على نظريات علمية بصور   

رى فيها العناصر واألشكال تشبه الواقع والطبيعـة      ية ن فجاءت السريالية بأعمال فن   ) م١٩١٧(

  .نراها في تنظيماتها بعيدة عنها ولكن في الوقت نفسه ،إلى حد كبير

كما أنتجت التكنولوجيا الحديثة مختلف األجهزة التي صممت ألغراض عملية وتقنيـة،           

سـتخدام  الضوء با وأصبحت متوافرة للفنان كي يستفيد بإمكاناتها غير المحدودة،كالتعامل مع          

  .برانيةيلكترونية وتقنيات الكمبيوتر وغير ذلك من األنظمة السأجهزة التحكم والبرمجة اإل

إنتـاج  و Cybernetics Artتيكي ني ظهور الفن السيبرابرانية إلىيوقد أدت مفاهيم الس

عـام   وذلك منذ    ، تشكلت من خالل توظيف الفنان لمعطياتها      ،أشكاالً جديدة من األعمال الفنية    

 واالستفادة بها كشريك متعاون يعمل على بلورة األفكـار والتـصورات الذهنيـة              )م١٩٦٠(

  .بصورة مستحدثة وبتقنيات تكنولوجية تزيد من أثر العمل الفني على الجمهور

كفـن  ) م١٩٤٥( الذي انتشر ابتداء من عـام Kinetic Artولقد عرف الفن الحركي 

  Frank Malina)مالينـا (لعمق، ونرى ذلك في أعمالتشكيلي يعتمد على اإليهام بالحركة وا

مرآة عاكسة ولوح زجاج اصطناعي     : الذي استعان بمصادر ضوئية يضعها في علبة خشبية       

  ).٢٥١ ،١٩٨١أمهز، . (يتحرك آلياً

التي تجمع  «،Luminocinetique) الضوء حركية (ويشمل مجال الفن الحركي أعمال      

سطحة ذات بعدين أو في أحجـام حقيقيـة ثالثيـة           بين الضوء والحركة سواء على مساحة م      

، وقد اعتمد بعض فنانيها على اسـتخدام هيئـات عاكـسة    )٢٥٠م، ١٩٧٠أمهز،  . (»األبعاد

  .لتحقيق الصورة الحركية

الذي اعتمد علـى الـضوء فـي الفـن     ) م١٩٦٠(Artِ  Lumiaوقد ظهر فن الضوء 

 األغـراض الجماليـة مـع       تالقـى  تأثير الحركة الفعلية، حيث ت     واستخدامه مباشرة إلعطاء  

  .االنجازات العلمية والتكنولوجية الحديثة 

ومنذ بداية الستينات للقرن العشرين ظهرت حركات واتجاهات فنية تفوق في تنوعها ما 

 الذي تأكدت Pop Art ظهر خالل تاريخ الفن، فظهر في أمريكا ما عرف بالفن الجماهيري

لمعاصر في هذا االتجاه يأخذ األشياء خارجاً عـن          فالفنان ا  «) .م١٩٧٥-١٩٦٢(سماته عام 

وبذلك تكون هيئة األشكال قد لعبت ). ٣١٧، ١٩٦٢فالنجان، . (»ا فقط كرموزبذاتهمحيطها و
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وقد استخدم بعض فنـاني البـوب التـصوير         . دوراً كبيراً في ربط الفن بالحياة والمعاصرة      

  . أغراضهم وأهدافهمالفوتوغرافي معبرين بذلك عن معاصرتهم لواقعهم في خدمة

، إال أن قبولـه     ) م١٩٤٦(  في الظهور كجهاز عام    )Computer(وبدأ الحاسب اآللي    

كجهاز فني جاء بشكل تدريجي، منذ الستينات تقريباً ليصبح أداة طيعة وضرورة عـصرية              

أنماط التعبير  المزيد من     أتاح حيث، لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر     ،ملحة للفنان 

 مفهومه وخبراته الخاصـة،      كلَّ  مصدر إثارة واهتمام الفنان ضمنها     في مجال اإلبداع، فكان   

بهدف تقديم رؤية تشكيلية جديدة في التصوير المعاصر، مما أضاف للعملية االبتكارية بعـداً              

  .وهذا يوضح التأثيرات المتبادلة للفن والتكنولوجيا والعلم. غير محدود

 وهـو فـن   «)م١٩٧٥-م١٩٦٨ (Optical Artلبصري كما ظهرت مدرسة الخداع ا

 العين المـستجيبة إذ   وهي،إلحساس به إالّ عن طريق العين ألنه ال يمكن ا  ،ديناميكي بصري 

 تجعل العقل في    ،تهاجم المرئيات شبكية العين بإدخال أكثر من صورة ذهنية بطريقة سريعة          

، )١٦٠،  م١٩٧٨رفلـة،    (»حركةحيرة وتنتج عنها الذبذبات التي تحدث بدورها نوعاً من ال         

القائمة علـى عمليـة اإلدراك واإلدراك       ) الحيل والخدع البصرية  (هذه المفاهيم انطلقت من     

ـ ،Gestalt) الجـشطالت (فقد ارتبطت أفكار هذه المدرسة بأبحاث مدرسـة      «البصري، ي  الت

ـ         هتمحيث ا « ،ظهرت مع أوائل القرن العشرين     ه ت بكيفية إدراك الفرد للموقـف المحـيط ب

 ،)٨، هـ١٤١١عثمان، .(» أو صيغ جمالية قبل اإلدراك الجزئي لتلك المواقف  ،كوحدات كلية 

مما جعل التطرق لهذه النظرية هاماً في مجال البحث الحالي، الذي يهتم بمجال الرؤية الكلي               

  .المحيط بالهيئات موضوع الدراسة

لبصري بعـضاً   وقد استلهمت بعض موضوعات األعمال المنتجة في مدرسة الخداع ا         

من الهيئات العاكسة للضوء وذلك كمثير بصري يحقق الخدع البصرية المنشودة كمـا فـي               

  .  وغيرهماRely وبريدجيت ريلي vasarelyي فازاريلأعمال 

إن الثورة الهائلة للعلم والتكنولوجيا الحديثة والمعاصرة أدت إلى تحوالت في مفهـوم             

 جديدة من اإلبداع الجمالي وأصبح الفن يبحث عـن          الفن شكالً ومضموناً،بل وأدخلته مرحلة    

  . ليتالئم مع عقلية إنسان العصر،الجديد واألكثر تعقيداً في النواحي التكنيكية والتكنولوجية

ومع تطور وسائل التصوير الفوتوغرافي واألجهزة المجهرية وصل العلم في القـرن            

اتجاهـات  (لعالم الواقعي، فجاءت    العشرين الكتشاف ما تعجز العين المجردة عن رؤيته في ا         
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 فظهرت الواقعية العليـا   ،اكتسبت مكونات جديدة اقترنت بالحس االجتماعي     ) مستحدثةواقعية  

superrealism)  وقد استخدم فنانوها عناصر تـشكيلية معبـرة وذات         «) م١٩٧٥-١٩٦٥

 )Slides(شرائح  اآللة الفوتوغرافية، آلة التصوير، وال    : دالالت، وسائلهم المباشرة ميكانيكية   

المنقولة إلى الشاشة معبرين بذلك عن عملية اإلدراك البصري في أقصى ما يمكن أن تسجله               

  )٢٨٥ -٢٨٤، ١٩٨١أمهز، .(»العين البشرية استناداً إلى الصور الفوتوغرافية 

 المتأثر بالدادية من حيث Conceptual Artالمفاهيمي وفي بداية السبعينات ظهر الفن 

وأهميـة اللغـة باعتبارهـا        فالجانب الجمالي ليس مهماً كأهمية الفكرة      «الفكرة،التعبير عن   

وبذلك يكون هذا الفن قد غيـر مفهـوم         ،  )٢٣،  ٢٠٠٢حسن،   (»الوسيلة األساسية لهذا الفن   

  .اللوحة التصويرية المرتبطة بالشكل الجمالي

اف إلـى عناصـر     إن الفن التشكيلي المعاصر أمام التأثير التقني المتراكم نجده قد أض          

الجمال عنصري الحركة والضوء والميكنة، التي نراها سمات متجلية في معظـم اتجاهـات              

 فكانت هذه االتجاهات مثيرة     ، مما أبعده عن معناه التقليدي     ،ومدارس الفن التشكيلي المعاصر   

يـة   وأبعدتها عن كونهـا ثنائ     ،لالنتباه والقلق على مصير اللوحة الفنية التشكيلية التصويرية       

  .األبعاد

، فالتكنولوجيـا   وفلـسفته   الفن في أفكاره ومضامينه     قد غيرت  وبذلك تكون التكنولوجيا  

تعتبر من أهم التحوالت الجذرية التي ساعدت على تشكيل مالمح وخصائص الفن الحـديث              

  . لفنون القرن الحادي والعشرين، وأصبحت بمثابة مدخلابتداء من القرن العشرينوالمعاصر 

 لهـا   ،ت اللوحة التصويرية في مجال الفن التشكيلي هي لوحة ثنائية األبعـاد           ولما كان 

 هي موضـع    :، والقيم الفنية     موضوعات مكونة من العديد من العناصر      ح محتوي على  مسط

اهتمام الفنان نفسه  فإنه جدير به أن يطور وينوع في مساراتها ومـداخلها إلكـسابها قيمـاً                  

 لينتج  ، ورؤيته الموضوعية المغايرة للرؤية التقليدية     ، الذاتية تشكيلية قائمة على أساس خبراته    

فالتجريب في الفن ليس مجرد تشكيل فني جديد        «.أعماالً تصويرية مبنية على الفكر التجريبي     

بقدر ما هو أسلوب يساعد على نمو التفكير واألداء اإلبداعي والطالقـة التـشكيلية، خـالل                

  ).٢٠، ١٩٧٩زكي، .(»موضوع الواحدعرض الجوانب الجمالية المختلفة لل

 توفر المزيـد مـن األداء       – تحت إطار مفهوم الفكر التجريبي       -فالتكنولوجيا الحديثة   

يـة  اط فنية اتصلت باإلمكانـات التحريف      مما ظهر أثره على أنم     ،اإلبداعي والطالقة التشكيلية  

  ً. الرؤية والتعبير معا، فأثرين جانبيوالخداعية
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وقـد بـدأت    «.ى المثيرات إلمكانات األداءات التحريفية والخداعية     حدوتعتبر المرايا إ  

ـ              )  الخيـال المـشوه    (ةعملية االستفادة من المرايا في القرن السابع عشر علـى يـد جماع

Anamorphic Artحيث الخروج عـن  ،، في ألمانيا ووجد بعض فنانيها ضالتهم المنشودة 

ـ واإلدها الغرابـة  رؤيـة جديـدة يـسو      والتعبيـر مـن خـالل      األوضاعمألوف    »دهاشن

  .)٣م،١٩٩٤حسن،(

 بعض مدارس واتجاهات الفن الحديث والمعاصـر        مس مما سبق عرضه توظيف    ونتل

 وذلك الستنباط قيم فنية و تعبيرية جديدة، باعتبارهـا          التصويري،لهيئة العاكسة في إنتاجها     ل

  . هي أعماالً فنية في حد ذاتها

 واستحداث  ،كمثير بصري يثير الخيال اإلبداعي    وتبدو الهيئة العاكسة في مجال رؤيتها       

وتعتبر المرايا مـن أكثـر      «.  ودالالت تعبيرية جديدة   ،صياغات تشكيلية تعكس قيماً جمالية    

 . » لألشياء عن طريق االنعكـاس رها أداة بصرية تقوم بإنتاج صورالهيئات العاكسة باعتبا

Encyclopedia Britanica,1965,57)(.  

فكر التجريبي يسهم ويثرى مجال التصوير المعاصر حين توظيـف    الوترى الباحثة أن  

آلـة  :  لممارسة التجريب في الفـن مثـل       ، بأدوات تكنولوجية متنوعة   مرتبطاًامكانات المرايا 

  .الضوئي، والحاسب اآللي، وأجهزة العرض  الرقميةالتصوير الضوئي
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  :مشكلة البحث

  : اآلتيلمما سبق عرضه تتحدد مشكلة البحث في التساؤ

  ) ثنائيـة األبعـاد   (توظيف أسطح الهيئات العاكسة إلثراء اللوحة التصويرية        هل يمكن   

عد في  يسابما  ،  )الهيئات العاكسة ( فيما يخص    ، بما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة     تعانةباإلس

مـال فنيـة    ما يساعد على اكتشاف رؤى جديدة، وإنتاج أع       الوصول إلى المدرك الجمالي وب    

  .ي مجال التصوير؟ة فمبتكر

  :فروض البحث

 من خـالل الكـشف عـن        ،هناك إمكانية البتكار أعمال فنية تصويرية معاصرة      - ١

 مع الحفـاظ علـى كونهـا أعمـال          ،خصائص وإمكانات الهيئات العاكسة في مجال رؤيتها      

  .تصويرية ثنائية األبعاد

 أعمال تتسم باإلبداع     يمكن استثمار التكنولوجيا المعاصرة والفكر التجريبي إلنتاج       -٢

  .المتميز القائم على استخدام الهيئات العاكسة في ضوء نظريات وبحوث اإلدراك البصري

  :أهداف البحث

 من خالل الكشف عن خصائص أسطح الهيئات        ، تصويرية معاصرة  ابتكار أعمال فنية  

  .  ألبعاد والمحافظة على كونها لوحة ثنائية ا،العاكسة في مجال الرؤية التي تتواجد فيه

  :أهمية البحث

  . إتاحة الفرصة لدارسي الفن لربط مجال التصوير بالتكنولوجيا المعاصرة - ١

  . اإلفادة من التجربة الذاتية في مجال تدريس التصوير في التربية الفنية- ٢

  :حدود البحث

   .للهيئات العاكسة للضوء دراسة الجذور الثقافية والفكرية – ١

 ، استعانت بالهيئات العاكسةت ألعمال فنية حديثة ومعاصرةمختارا دراسة تحليلية ل– ٢

  . القرن العشرينمنذ بدايةوذلك 
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 ومداخل إبداعية إلثـراء     ،ذاتية تهدف إلى اكتشاف حلول تشكيلية     تاج تطبيقات   ن ا  – ٣

  . ثنائية األبعاد من خالل المرايا البسيطة،اللوحة التصويرية

  :منهج البحث

 الوصفي والتحليلي فيما يخص الجانب النظري للبحث وفي تحليل          تتبع الدراسة المنهج  

  .أعمال الفنانين، كما تتبع المنهج التجريبي فيما يخص إجراءات التجربة الخاصة بالباحثة

  :اخلطوات اإلجرائية للبحث

  : الخطوات اإلجرائية للبحث تحت إطارينتندرج

أوال
ً
  :اإلطار النظــري: 

  .اك واإلدراك البصري وعالقته باألداء التجريبي في الفناإلدرإلقاء الضوء على  - ١

   .التكنولوجيا وأثرها على التصوير المعاصر - ٢

إلقاء الضوء على العناصر األساسية التي يقوم عليها بناء العمـل الفنـي ثنـائي                - ٣

 Texture، الملمس، Shape ، المساحة Line ، الخط point  النقطة :)عناصر التكوين (األبعاد  

يـز علـى ظـاهرة االنعكـاس        مع الترك . Colour ،اللون space ، الفراغ Light ضوءال

، وتحقق القيم الجمالية والتأكيد على عنصر اللون،ذلك أن مجال التصوير هو مجال             الضوئي

  .التعبير اللوني

إمكاناتها التشكيلية من   و ،تناول الجذور التاريخية للهيئة العاكسة للضوء وأنواعها       - ٤

  .رة االنعكاس الضوئيخالل ظاه

دراسة لمختارات من بعض األعمال الفنية الحديثة والمعاصرة بالعرض والوصف           -٥

والتحليل التي استخدمت الهيئات العاكسة في إنتاجها التصويري، وذلك الستنباط قيم فنية وقيم         

  . تبني الباحثة على أساسها تجربتها العملية،تعبيرية جديدة

  

  :يقياإلطار التطب: ًثانيا

 قائمة علـى معطيـات       منطلقات ومداخل   ذاتية متضمنة  باجراء تطبيقات تقوم الباحثة   
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  :الدراسة الوصفية التحليلية السابقة، وسوف تستخدم الباحثة اآلتي

 ، آلـة التـصوير الفوتـوغرافي      )المرايا البسيطة ذات السطح الواحد    (الهيئات العاكسة   

حدى أجهـزة   إ،Computerحاسب اآللي ، ال�Photographic Digital Cameraالرقمية 

تـشكيلية   تحمل عناصر   وتكوينات وصور فوتوغرافية   رسوم،   �projectorالعرض الضوئي 

  . ومن مصادر أخرى متنوعةمتنوعة من إعداد الباحثة

  :مصطلحات البحث

  Form:الهيئــة – ١

ة للعمل  بالنسب) الترتيب(، أو التكوين    )التصميم( هي الشكل المرئي أو هي األسلوب        «

  ) Oxford,2002,556(. »الفني بما يميزه عن محتواه

مواده المكونة له أو المصنوع     (عن خاماته   الشكل أو الهيكل لشيء ما يميزه       : الهيئة  «

  Merriam,1991,484) (. »منها

  Reflection: االنعكاس – ٢

. »صـورة منعكـسة فـي مـرآة        و شيء منعكس مثل ضوء منعكس،حرارة منعكسة     «

  )٧٧٠، م٢٠٠٣، البعلبكي(

أو توليد شيء ما مـن      ..  ما يشابهها   أو تولد صورة ما من خالل مرآة أو        وهو إنتاج «

 (Merriam,1991,989). »خالل االنعكاس مثل تولد صورة ما من خالل سطح عاكس

  )٢٣، م٢٠٠٢نزال،(»وهو ارتداد الضوء الساقط على جسم ما أو وسط آخر«

عندما تسقط حزمة ضوئية    «:عزت أبو الخير  وجاء تعريف االنعكاس في دراسة حسين       

على سطح ما المع وناعم فإنها تنعكس ثانية، وتكون زاوية االنعكاس،إما مـساوية لزاويـة               

  ).٥٠، م١٩٧٦أبو الخير، . (السقوط أو مختلفة عنها، وهذا تبعاً الختالف نوعية السطح

  

   Reflectors /  Reflecting  Form: الهيئة العاكسة -٣

، م٢٠٠٣البعلبكي، .(»أو سطح أو أداة تعكس الضوء أو الحرارة أو الصوتهي جسم «

٧٧٠.(  
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وتعرف الباحثة الهيئة العاكسة إجرائياً بناء على ما تم تعريفه في الهيئة واالنعكاس بما              

هي تلك األجسام واألسطح المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخاصـية االنعكـاس            :يتفق مع الدراسة  

ل ما يقع في مجال رؤيتها تحت التأثيرات الضوئية المختلفـة مثـل      والتي تعكس ك   ،الضوئي

  .المرايا

   Perception: اإلدراك – ٤

 إال أنـه مـن الـضروري        ،على الرغم من عدم ورود لفظ اإلدراك في عنوان البحث         

  ". ألهميته في موضوع الدراسةتعريفه

 إدراك أو   مفهـوم : المالحظة، صورة ذهنية  : الوعي، نتيجة اإلدراك  :  اإلدراك «

 .»وعي لعناصـر البيئـة مـن خـالل اإلحـساس المـادي مثـل اإلدراك اللـوني                 

)(Merriam,1991,872 

. »المالحظة، المدرك الحسي، اإلدراك الحسي، نفاذ البصيرة، القدرة على الفهم         «هوأو  

  ).٦٧٢، م٢٠٠٣البعلبكي، (

ــا «كمــا عــرف اإلدراك  ــى مالحظــة أو فهــم شــيء م ــدرة عل ــه الق   .»أن

(Oxford,1999,549)  

عملية تصور ذهني للموضوعات الخارجية، بتـأثير المنبهـات الحـسية           « واإلدراك

  )٩٨، م١٩٨٧الموسوعة العربية الميسرة، . («مباشرة

  :التعريف اإلجرائي

وتتفق الباحثة مع كل ما سبق في تعريف اإلدراك وتضيف أن اإلدراك يعنـي القـدرة         

 وهو يختلف مـن     ،يتضمن الوعي والتمييز  ورئية  على مالحظة وفهم األشياء البصرية أو الم      

شخص إلى آخر تبعاً لخبرته السابقة، كما تؤثر العوامل الذاتية في إدراكنا لموضوعات العالم              

  .الخارجي

   Visual Perception: اإلدراك البصري - ٥

ي، بصري، نظـر  «: لتحديد مصطلح اإلدراك البصري يتوجب تعريف معنى بصري       

  ٦٦٦E، م١٩٧٧ الخطيب،F. »إبصاري

 (Oxford,1999,824) »هي كل ما يرتبط باإلبصار«:Visual  معنى كلمة بصري 
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. »انطباع بـصري، أو صـور بـصرية       : بالنظر، مثال  أو   بالرؤيةيحقق   «وبصري

(Merriam,1991,1318)  

  )١٠٣٣، م٢٠٠٣البعلبكي، .(»بصري، مرئي، مفعم بالحيوية، مثير للصور الذهنية« أو  

- عن طريق العين     -قلية تجرى بناء على استقبال المثيرات البصرية        عملية ع  «وهو 

 المرئيات الموجودة في المجال البصري، واكتشاف النظم التي تتـضمنها هـذه             للتعرف على 

  )٦٣، م١٩٨٥عبد الكريم، . (»المرئيات

  :التعريف اإلجرائي لإلدراك البصري

 لكـي يـستطيع التعـرف علـى         ية التي تتطلب قدرة عقلية مميزة لدى الفرد       لمهو الع 

المرئيات واكتشاف نظمها لما تمكنه هذه القدرة من تفسير وترجمة وتأويل ما يقع في مجـال             

 فالتأويل يتطلب عمليتي اإلدراك والرؤية      .الرؤية البصرية بناء على الخبرات الحسية السابقة      

  .في وقت واحد

  ��WField المجــــــال – ٦

) األشـكال، األشـياء   (رؤية األجسام   التي يمكن   ) المجال (أو المدى ) الحيز(المساحة  «

 »)جهــاز أو عــدة(ضــمنها مــن وجهــة نظــر معينــة أو مــن خــالل أداة خاصــة 

(Oxford,2001,526) 

مجال رؤيتك هو المساحة أو المنطقة التي يمكن أن تراها بدون أن تحـرك رأسـك                «

  )Cobvild, 2001, 576( »)يرتد(

  �� Vision: الرؤية– ٧

  .)Oxford, 1999,824( »القدرة على اإلبصار هي «

  ).٢٤٣، م١٩٥٦المنجد،.(» النظر بالعين أو بالعقل أو بالقلب«وهي

 المـصباح   . (» للشيء ارأيت الشيء أبصرته بحاسة البصر ورؤية العين معاينته       «  و

  ).٣٣٦، م١٩٣٨المنير، 

  :التعريف اإلجرائي للرؤية

 بالمؤثرات  الذاتية واندماج خبراته البصريةان هي خالصة التفاعل الناتج من رؤية الفن  

  .أسلوب تعامله معها والتعبير عنها برؤيته الخاصةو،الخارجية لكل ما يحيط بالهيئات العاكسة
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   Field of vision: مجال الرؤية - ٨

اإلدراك (من خالل ما اسـتنتجته مـن تعريـف           )مجال الرؤية (تعرف الباحثة إجرائياً  

  .بما يتفق مع الدراسة) رؤيةال( وتعريف ،)البصري

في مكانها المقصود، مـن     ) موضوع الدراسة (العاكسة  الحيز الذي يحيط بالهيئات     : هو

 وما تعكسه تلك الهيئات   ،خلفيات وأرضيات ورؤية ما يقع عليها من تأثيرات ضوئية أو لونية          

  .كوحدة كلية من خالل ما تستقبله عين المشاهد له  حسياًويدرك ذلك. على كل ما يقع حولها

  Creativity: االبتكار -٩

  )Merriam,1991,304(. »خاصية القدرة على اإلبداع«

 ) هو القدرة على صنع أو إنتاج أشياء جديدة باستخدام المهارة أو الخيال بصفة خاصة          (

)Oxford, 1999,177(.  

 »والشخص المبتكر لديه صفة االبتكار واإلبداع عوضـاً عـن التقليـد أو المحاكـاة      «

Merriam,1991,304)(  

  .» يتطلب استخدام الخيال أو أفكار جديدة ألجل ابتكار أو صنع شيء مااالبتكار «

)Oxford, 2002,334(  

    Technology:  التكنولوجيا-١٠

 اللغة التقنية،العلم التطبيقي، طريقة فنية لتحقيق غرض عملي، جميـع الوسـائل             «هي

  )٩٥٤، م١٩٨٩كي،  البعلب(»الناس ورفاهيتهمالمستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة 

الطرق، النظم، واألدوات الناتجة عن المعرفة العلمية والتي تستخدم       وأتعني الوسائل،   «

  )Cobvild, 2001,1302(  .»ألغراض معينة

  :التعريف اإلجرائي

 التي يستخدمها   ،التكنولوجيا تعني كل الوسائل واألدوات واألجهزة الحديثة والمعاصرة       

  .ق ابتكاره الفنييحقلتمكنه من تلفنان ا

 Two- Dimension painting: األعمال التصويرية ثنائية األبعاد -١١

 أي يحدث خطوط وألوان على سـطح مـا          Paint) يصور( الفعل من التصوير     نإ «

 هو أعمال منتجة من خالل فن التصوير أي         Paintingومعنى التصوير   . باستخدام األصباغ 
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  .)Merriam,1991,887(  » يصورمن خالل الفعل

 تلك األعمال التي تميزت بأنها ذات بعدين هما الطول والعرض فهي أعمـال            «:و هي 

  ).٣٩،م١٩٧٤رياض، .(»مسطحة ال ترى إالّ من جانب واحد فقط

هي تلك األعمال الفنية التي يتم تنفيذها من قبل الفنان علـى            : وتعرفها الباحثة إجرائياً  

 تشكيلية خاصة يقصدها الفنان، سواء كانت هذه لها عالقاتن وأشكال  وتتضمن ألوا،سطح ما

  . أو من خالل استخدام أدوات وأجهزة حديثة أو معاصرة،األعمال منفذة باليد

   Contemporary: ةالمعاصر -١٢

  .يعيش، يحدث، أو ينشأ في نفس الوقت:  المعاصر«

  .يخص الوقت الحاضر أو يحدث في الوقت الحاضر

 Oxfrod,2002,307)( .»سلوبه أو تصميمهحديث في أ

  (Cobvild, 2001,325) .»األشياء المعاصرة  تكون حديثة وتنتمي إلى الوقت الحالي«

ترتبط المعاصرة بكل ما يحيط بنا في العصر الـراهن، فقـد تطـورت المفـاهيم         و «

كن القول غير عادي، لدرجة أنه يموتغيرت مسلمات العلم وتشعبت العلوم والتكنولوجيا بشكل      

ن شكل الحياة تغير تغيراً شامالً، كما أن هذا التغير لم يتوقف عند حد معين، ولـيس مـن                   إ

المتوقع أيضاًَ أن يتوقف أو تتراجع معدالته، بل إن التطور العلمي والتكنولوجي المتـسارع              

 أو حتـى    ،يزيد من تلك المعدالت لدرجة أن هناك من الشعوب مـا ال يـستطيع مالحقتـه               

  )٣١٠، م٢٠٠١اللقاني ومحمد،.(»ة فيهالمشارك

  :التعريف اإلجرائي

 بداع وأن الوصول إلى اإل    ،بالتكنولوجيابالوقت الحاضر و   تماماً   الشيء المعاصر مرتبط  

  .ثري نتاجه الفنيتيرة تطورات عصره باعتبارها مثيرة وملهمة يرتبط بقدرة الفنان على مسا
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  الفصل الثاني

  الدراسات المرتبطة
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  :ا:موعة األوىل

تنقسم الدراسات المرتبطة بالبحث الحالي إلى خمسة مجموعات تتركز كل مجموعـة منهـا              

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني حمتويات  حمتويات  حمتويات  حمتويات 
� �� �� �� �

  :ا:موعة األوىل ••••

دراسات تناولت معاجلات تطبيقية وحتليليـة لنظريـات اإلدراك وعمليـة اإلدراك البـصري 

  .ظيم ا:ال البصري إلدراك األشياء املرئيةالذاتية واملوضوعية وقوانني تن

  :ا:موعة الثانية  ••••

  .لضوءدراسات تناولت ظاهرة االنعكاس واهليئة العاكسة ل      

  :ا:موعة الثالثة  ••••

  .دراسات تناولت الصور الفوتوغرافية واملؤثرات الضوئية الستحداث صور تشكيلية

  :ا:موعة الرابعة  ••••

  .إلثراء التصوير) الكمبيوتر (آليلدراسات تناولت احلاسب ا

  :ا:موعة اخلامسة   ••••

  .دراسات تناولت األشكال املسطحة واهليئات ا:سمة يف عالقات تشكيلية خمتلفة
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تنقسم الدراسات المرتبطة بالبحث الحالي إلى خمسة مجموعات تتركز كل مجموعـة            

  :منها حول محور أساسي واحد، وذلك على النحو التالي

  : األوىلا:موعة

 ، وعملية اإلدراك البصري الذاتيـة واملوضـوعية،معاجلات تطبيقية وحتليلية لنظريات اإلدراك توهي دراسات تناول

  :ل البصري إلدراك األشياء املرئيةوقوانني تنظيم ا:ا

  :د الباحثة إحدى مجاالت تلك الدراسات الرتباطها الوثيق بالدراسة الحالية وهير وتو

د الباحثة دراستين منهـا  ك الشكل على أساس سياقه العام، تورلتي تفسر إدرا الدراسات ا  -أ  

  :وهي

وهي دراسة أكدت نتائجها أن إدراك الـشكل يتـأثر    ) م١٩٧٥ (Balmar دراسة بالمر    – ١

بالسياق العام ويستطيع الفرد إدراك الشكل من خالل خبرته السابقة بها، وأيـضاً مـن              

  .ها في ذاكرته البصريةخالل المعلومات المخزنة عن سياق

دراسة تتعلق بعالقة اإلدراك    وهي أيضاً   ) م١٩٩٢ (Intraubها   دراسة انتروب وزمالئ   – ٢

بالسياق العام لألشكال، ومضمونها أن الفرد يستطيع أن يكون صوراً ذهنيـة للـسياق              

يكمله بعـد    أن    يستطيع   إذا كان الشكل المرئي ناقصاً فإن الفرد       ف ،الذي يتعلق بالشكل  

  . الذي يعتبر امتداداً لحدود الشكل، حيث يمكن رسم السياق كله،ترة زمنيةف

 إلدراك األشكال، وتتفق جميع هذه الدراسات على أن إدراك الشكل            الدراسات المفسرة  – ب

  :يمر بثالث مراحل رئيسية

تسقط األشعة الضوئية من مصدر اإلضـاءة علـى سـطح           :     في المرحلة األولى      -

  . عن مالمحه وخواصه التي تميزه لكي تكشف،الشكل

 ،من سطح الـشكل عكس نتستقبل العين األشعة الضوئية التي ت    :    في المرحلة الثانية     -

والتي تحمل معها المعلومات البصرية المختلفة عن مكونات هذا الشكل وصـفاته            

  .الخ....وموقعه وحجمه

الت بقتتلقاهـا المـست   البصرية التـي    يتم فيها تجميع المعلومات     : المرحلة الثالثة    -

 يتم إرسالها إلى مراكز     ، وتحولها إلى نبضات عصبية    ،الضوئية في شبكية العين   

 حيث يتم تشفيرها ومعالجتها إدراكياً، وفي هذه        ،المعالجة البصرية بالقشرة المخية   

  .المرحلة يلعب السياق والخبرة السابقة للفرد عن الشكل دوراً هاماً

د ت، ونظراً لتعدد هذه النظريات تور      علماؤها إلى نظريا   ونتيجة لهذه الدراسات توصل   
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  :الباحثة أهمها فيما يلي

  .  نظرية إدراك الشكل بناء على النموذج- ١

  .  نظرية إدراك األشكال من خالل مكوناتها- ٢

  .  النظرية الحسابية- ٣

  .  نظرية تكامل المالمح- ٤

دراسة الحالية مباشرة، حيـث   بال  نظرية الجشطالت، ونظراً الرتباط هذه النظرية       - ٥

 Visual Perceptionإلى المفاهيم الجديدة لإلدراك البصري إليها الفضل في الوصول يرجع 

 والتي كان لها أكبر األثر على شكل الفن الحديث          -وهو المجال الذي يعنينا في هذه الدراسة      -

 يدرك الموقـف ككـل      أن الفرد " :، وهو  الباحثة تورد مضمون هذه النظرية     المعاصر، فإن و

whole    تنفـرد عـن مميـزات وخـواص األجـزاء      اً، وأن للكل مميزات وخواص �Parts«    

  ).٤٥، م١٩٨٧عبد الحميد، (

  . بر هذا المفهوم من أهم مساهمات الجشطالت في مجال الخبرة الفنيةتويع

ؤية حيث رؤية الهيئة العاكسة في مجالها تحتاج إلى ر، وتستفيد الباحثة من هذه الدراسة

وفقاً لإلطار المحدد لهذه الرؤية وتبعاً لإلجراء التجريبي المتبع فـي           ،كلية شاملة مدركة ككل   

  . وتستفيد الباحثة من نتائج الدراسة في تطبيق مداخل التجربة الذاتية.التجربة الذاتية للباحثة

  :        ا:موعة الثانية

  :وءدراسات تناولت ظاهرة االنعكاس واهليئة العاكسة للض 

 الجمالي للعالقة بين التوظيف: رسالة دكتوراه بعنوان) م١٩٩٢(د سيد حسين دراسة سعي- ٢

ظاهرتي االنعكاس الضوئي والخداع البصري في التصميمات ذات التـأثير الحركـي            

  .لطالب كلية التربية الفنية

 ، ومـا  تناولت الدراسة العالقة بين ظاهرة االنعكاس الضوئي وظاهرة الخداع البصري         

في رؤية العناصر الداخلية    نشأ عن هذه العالقة من متغيرات في اإلدراك، تؤثر بشكل كبير            ي

  .في بناء التصميم

 ، الوصول إلى متغيـرات جديـدة فـي اإلدراك   وتعكس تلك الدراسة رغبة الباحث في  

   . الضوئي والخداع البصري االنعكاستيظاهر من خالل البتكارل والًوص

 كهيئة مرتبطـة بظـاهرة االنعكـاس        لدراسة السابقة في توظيف المرايا    وتستفيد  الباحثة من ا    

  . العمل الفنيوصوالً إلى االبتكار في ،الضوئي 
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المرايـا كمثيـرات    : رسالة ماجستير بعنوان  ) م١٩٩٤(حسندراسة عالء الدين محمد      - ٣

  .تصوير لطلبة كلية التربية الفنيةبصرية مدخل لتدريس ال

ل إمكانات التحريف والتحطيم لألشـكال بواسـطة المرايـا          هدفت الدراسة إلى استغال   

 تفيد في صياغة وبناء تكوينات تعبيرية مستحدثة، كما هدفت إلـى تنميـة              ،كمداخل تجريبية 

وقد تناولت الدراسـة   .الرؤية البصرية، وتدريبها على تقبل الحلول التشكيلية الجديدة وتذوقها       

  إثبات ان من نتائجها  وك ، من خالله   غير مألوفة  الشكل اإلنساني الستحداث صياغات تشكيلية    

  .صالحية المرايا كمثيرات بصرية تفيد في استحداث الرؤى والحلول التشكيلية

الحاليـة  الدراسـة    فيما يخص توظيف المرايا،ف    الدراسةهذه   الحالي من    البحثستفيديو

  واألشـكال  صورالتكوينات وال تستخدم المرايا الستحداث صياغات تشكيلية متعددة من خالل         

 ورؤيتها في مجالها ككل،واعتبار مجال الرؤية ذاته هو المثير الـذي            ، ضوئيا االساقطة عليه 

  .يفيد في صياغة تكوينات تشكيلية مستحدثة

   :ا:موعة الثالثة

  : واملؤثرات الضوئية الستحداث صور تشكيليةة الفوتوغرافيدراسات تناولت الصور

 A viewرؤية ضوئية :بعنوان) م١٩٩٥(Adel A.,Rahman نالرحم  عبددراسة عادل - ٤

in the Light:  

 ،ة الضوئية وتطبيق نظريات اللون الحديث     لإلسقاطاتالدراسة اإلمكانات التشكيلية    تعالج  

 الكـرة،  المكعـب،    _هـاوس  من خالل عناصر ومفـردات الباو ،يائيوالمزج اللوني الفيز 

افة التي يؤثر عليها الضوء من خالل االنكسار   والعناصر الشف   _المخروط، االسطوانة، الهرم  

 الضوئية ودراسة نظريات    اإلسقاطاتوقد توصلت الدراسة إلى أهمية      . أو االنعكاس أو النفاذ   

األلوان في استحداث رؤية جديدة في العمل الفني التشكيلي، وأهمية الضوء وخصائصه فـي              

  . تحقيق ذلك

خاصية االنعكاس الـضوئي،    االعتماد على     في  من هذه الدراسة    الحالي بحث ال ستفيديو

 من خالل   ، الهندسية المجسمة   الضوئية على الهيئات   اإلسقاطات الدراسة المرتبطة استخدمت  ف

صر الشفافة المستخدمة   االنكسار والنفاذ نظراً لطبيعة العنا    االنعكاس و التركيز على خصائص    

 وتركز على خاصية  ،)المرايا(ضوء   الحالية تستخدم الهيئات العاكسة لل     الدراسةو ،في الدراسة 

   . هذه الخاصية بالهيئات المستخدمة في الدراسة الرتباط،االنعكاس بصفة خاصة تبعاً
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اإلمكانـات التـشكيلية    :رسالة دكتوراه بعنوان  ) م١٩٩٧(سفدراسة عال أحمد علي يو     - ٥

   كمـصدر إلثـراء تـدريس التـصوير بكليـة           ،والتعبيرية للمـؤثرات الـضوئية اللونيـة      

  :التربية الفنية

 من خالل استلهام مجموعـات      ،رؤية فنية ضوئية بصرية   تهدف الدراسة إلى استحداث     

 وإسقاطها على التكوين المباشر والتصوير بالكـاميرا لهـذا          ،من المؤثرات الضوئية اللونية   

ت جديدة   واإلفادة بعد ذلك من هذه الرؤية كمصدر الستلهام صياغا         ،التكوين المتعدد والمتنوع  

 تأثير المرشحات الملونة على األشكال وترجمة ذلك إلى أعمال  الدارسةوقد أوضحت. للرؤية

  .زيتية

 من خالل اسـتلهام مجموعـات مـن الرسـوم           تستفيد الباحثة من الدراسة المرتبطة    و

   وباسـتخدام   كتأثيرات ضوئية منعكسة على المرايا من خالل الكمبيوتر      ،والتكوينات التشكيلية 

الهيئات المـستخدمة   ديدة للرؤية، ف   بغية الوصول إلى صياغة ج     لعرض الضوئي أحد أجهزة ا  

  تحـت تـأثير      بالكـاميرا   هي هيئات عاكسة للضوء يـتم تـصويرها        ،ةفي الدراسة الحالي  

ي قائمة بذاتها كعمل هاعتبار الصورة الفوتوغرافية  وفي مجال رؤيتها واالسقاطات الضوئية،

  .فني تشكيلي

اسـتحداث صـورة    :  بعنوان رسالة ماجستير ) م٢٠٠٣( عبد الغني   دراسة محمد محمد   - ٦

  :تشكيلية من الصورة الفوتوغرافية باستخدام المرشحات اللونية المعملية

 باسـتخدام  ،هدفت الدراسة إلى إنتاج أعمال فنية تـشكيلية ذات قـيم فنيـة وجماليـة          

 ذاتيـة تـدور حـول       المتغيرات المعملية للصورة الفوتوغرافية،وقام الباحث بإجراء تجربة      

 في مراحل   ،)داخل المعمل (استحداث صور تتسم برؤية تشكيلية في ضوء المتغيرات اللونية          

 آخذاً في االعتبار مقومـات      ،طباعة الصورة الفوتوغرافية،وذلك باستخدام المرشحات الملونة     

وقد توصـل الباحـث إلـى       .  من خط ومساحة وملمس وشكل     ،العمل الفني البنائي للصورة   

عة حلول ومتغيرات تشكيلية تجمع بين الجانب التقني والجانب الفني واستلهام صياغات مجمو

  . في تصميمات المرشحات الملونة،جديدة إلنتاج أعمال فنية تشكيلية أساسها التنوع

 تطبيق  في آلة التصوير الفوتوغرافيمن حيث استخداملدراسة  اوتستفيد الباحثة من هذه

التي يمكن مـن      ، الرقمي    التصوير الفوتوغرافي  تستخدماسة الحالية   الدرف ،التجربة الذاتية   

، واعتبارها   إلى الكمبيوتر  تحت تأثير اإلسقاطات الضوئية     ، الملتقطة بها خاللها نقل الصور    

  .بدالً من استخدام المتغيرات اللونية داخل المعمل، ا في حد ذاتهأعماالًً فنيةً
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  :ا:موعة الرابعة

  :إلثراء التصوير) الكمبيوتر(حلاسب اآليل دراسات تناولت ا

أساسيات الشكل والتـصميم  : بعنوان) م١٩٩٣(�Wucius Wongدراسة وكيوس وونج  - ٧

Principles of Form and design:   

تناولت الدراسة إمكانية استخدام الكمبيوتر كأداة بديلة لمعالجة األشكال المجـردة مـن             

 البعـدين، وقـد     ، والعمل الفنـي ذي    فني ثالثي األبعاد  خالل أساسيات التصميم في العمل ال     

التنـاظر، الفـراغ،    ): أسس التصميم (اقتصرت الدراسة المرتبطة على تطبيق القيم الجمالية        

،وقـد أوضـح    )ماكنتوش(من خالل األشكال الهندسية المجردة باستخدام جهاز        ... والتكرار  

  .ونالباحث خصائص الكمبيوتر كأداة مساعدة في مجال الفن

أن الدراسة المرتبطة استخدمت الكمبيوتر لمعالجة األشكال  في وتستفيد الدراسة الحالية 

  كوسـيلة  ، والدراسة الحالية تستخدمه    البعدين  في العمل الفني ذي الثالثة أبعاد وذي       المجردة

 توظيـف   إلثراء العمل الفني التصويري ثنائي األبعاد وتضيف أساليب أخرى مـن خـالل            

 للوصول إلـى    ، في التجربة الذاتية للباحثة     لبعض الوسائل التي تساعد    كنولوجيةلت ا اإلمكانات

  .حلول جمالية مستحدثة

توظيـف الكمبيـوتر فـي      : رسالة ماجستير بعنـوان   ) م١٩٩٦(دراسة مها عبد المنعم    - ٨

  :التصوير وأبعاده التربوية

لتـصوير باسـتخدام    تناولت الدراسة كيفية االستفادة من اإلمكانات األدائية في مجال ا         

وبينت الدراسة أهمية ربط التربية الفنية بالمجاالت       .  صيغ تشكيلية مستحدثة   الكمبيوتر لتحقيق 

  .العلمية والتكنولوجيا في العصر الحاضر

لممثلة في  اربط الفن بالتكنولوجيا المعاصرة من حيث الدراسة وتستفيد الباحثة من هذه  

الكتـشاف صـيغ     ولم تكتف به     ، تستخدم الكمبيوتر  ليةالدراسة الحا استخدام الحاسب اآللي،ف  

 توظيـف اإلمكانـات     بعاد، بل لجـأت إلـى     تشكيلية جديدة في اللوحة التصويرية ثنائية األ      

التكنولوجية آللة التصوير الفوتوغرافي الرقمية، وجهاز العـرض الـضوئي مـن خـالل              

  .  الضوئية على أسطح المرايااإلسقاطات

إمكانات الكمبيوتر في : رسالة ماجستير بعنوان) م٢٠٠١(مبارك دراسة مريم عبد المنعم  -٩

  :إعداد الرسوم التحضيرية إلثراء التعبير في التصوير
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هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانات الكمبيوتر في إعداد الرسوم التحضيرية لفـن             

ن ذلـك    بواسطة الكمبيوتر كأساس للتجريب في تكوين الـصور، وأ         ها واإلفادة من  ،التصوير

  .يؤدي إلى االبتكار الفني

 إلثراء التعبير الفنـي فـي       ية من األساليب المستخدمة للكمبيوتر    وتستفيد الدراسة الحال  

ي إعداد الرسوم التحضيرية في      ف الدراسة المرتبطة استخدمت الكمبيوتر   اللوحة التصويرية، ف  

االبتكـار الفنـي فـي      والدراسة الحالية تسعى إلـى      للوصول إلى االبتكار الفني،      ،التصوير

 ولكن في إنتاج لوحة تصويرية ثنائية ، كأساس للتجريبالتصوير من خالل استخدام الكمبيوتر

 تعتمد في إنتاجها على اإلسقاطات الضوئية للرسوم والصور من خالل بعض أجهزة             األبعاد  

  .العرض الضوئي

عاليات الكمبيـوتر   ف: رسالة ماجستير بعنوان  ) م٢٠٠١(دراسة سهام عبد العزيز حامد     -١٠

  :إلثراء التنوع التشكيلي في تناول الموضوع الواحد في التصوير الحديث

 من خالل الموضوع    يب التي توصل إلى حلول تشكيلية     تناولت الدراسة الطرق واألسال   

 الكمبيوتر فـي إثـراء ذلـك         إمكانات  وذلك من خالل توظيف    ،حديثالواحد في التصوير ال   

 إلثراء  مختلفة كمدخل  لموضوعات   م الكمبيوتر ثة أعماالً فنية باستخدا   التنوع، وقد أنتجت الباح   

  ثنائيـة األبعـاد    شوب إلنتاج أعمال  برنامج فوتو  و استعانت بالكمبيوتر  كما. الحلول التشكيلية 

  .وإضافة مؤثرات جديدة لها

في توظيف بعض إمكانـات الكمبيـوتر فـي          الدراسة    البحث الحالي من هذه    ستفيدوي

 تشكيلية تهتم باالستعانة بأحد أجهزة العرض الضوئي في إنتاج أعمال فنيـة             استحداث حلول 

  .ثنائية األبعاد

  :ا:موعة اخلامسة

  :دراسات تناولت األشكال املسطحة واهليئات ا:سمة يف عالقات تشكيلية خمتلفة

وهذه الدراسات تلقي الضوء على بعض المتغيرات الناتجة عن الجمع بـين األشـكال    

  : في مجال بصري واحد، وأهم هذه الدراساتوالهيئات

التكـوين فـي    : بعنوان )م١٩٧٧(، رسالة ماجستير  دراسة فهيمة زكي محمد شرباش      -١١

 منها في إعداد مدرس التربية      ةالمعاصر واإلفاد األشكال الجديدة لمسطحات الصورة في الفن       

  ):الفنية

 واهتمام الفنان ،اء الصورةدراسة مسطح الصورة ودوره الرئيسي في بن   تناولت الباحثة   
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كما أوضحت الدراسة أهمية المسطح فـي إكـساب         معاصر به إلظهار شخصيته المتميزة،    ال

 والخروج عن شـكل المـسطح       ، وبالتالي انعكاس ذلك على اإلبداع الفني      ،الخبرة للدارسين 

ة في تنميـة  لفني وتناوله بالشكل المبتكر الجديد الذي قد يفيد مدرس التربية ا  ،التقليدي للصورة 

، كما أوضحت كيف أن الفنانين قد استفادوا من التكنولوجيا المعاصرة ومـن         قدراته اإلبداعية 

 أن األشكال واستنتجت الدراسةبداع أشكال جديدة لمسطحات الصورة،   الخامات المصنعة في إ   

  .لصورة تتناسب مع طبيعة التكوينات داخل إطاراتهاالجديدة لمسطحات ا

 ، االبتكار في مـسطح الـصورة  من هذه الدراسة في التناول لموضوع    وتستفيد الباحثة   

 إمكانـات    خصائص تجربة البحث على   تبني     الدراسة الحالية ، ف  والوصول إلى أشكال جديدة   

 ناتجة عن توظيف بعض إمكانـات       ،قليديةفي ابتكار أعمال تصويرية غير ت      الهيئات العاكسة 

 بعـض الرسـوم   الل اإلسقاطات الضوئية على      من خ  ،يليةالكمبيوتر في استحداث حلول تشك    

  . والصور

دراسة تجريبية لإلفادة   : رسالة ماجستير بعنوان  ) م١٩٨١(بد العاطي دراسة محمود ع  - ١٢  

  :الحركة والضوء في التصوير الحديثمن أهداف التشكيل عند فناني 

ـ       ،تهدف الدراسة المرتبطة إلى إجراء دراسة تجريبية       داف  تعتمد على اإلفادة مـن أه

 باعتبار أن هـؤالء الفنـانين قـد         ،التشكيل عند فناني الحركة والضوء في التصوير الحديث       

وقـد اعتمـدت     .أبدعوا في أعمالهم الفنية  من خالل منطلقات فكرية وتقنية واضحة محددة           

الدراسة على استخدام أعمال مجسمة قابلة للحركة للوصول إلى متغيرات تشكيلية متعددة في             

  .دالعمل الواح

  من خالل اإلسقاطات الـضوئية      الباحثة من الدراسة في توظيف أسطح المرايا       وتستفيد

، و بالتالي الحصول على متغيرات تشكيلية متعددة للهيئـة الواحـدة أو لمجموعـة               ةالمتغير

 غيـر أن    .ة في تكوين يعبر عنه برؤية جديدة من خالل االنعكاس الضوئي          الهيئات المتواجد 

  .لهيئات العاكسة، بصفة خاصةكز على مجال الرؤية لة الحالية ترالدراس

عوامل اتـساق العالقـة   : بعنوانرسالة دكتوراه) م١٩٩١(دراسة إسماعيل شوقي خليفة  -١٣

  :للوحة الزخرفية متعددة األسطحالترابطية بين الهيئات واألشكال في ا

ـ             ي اللوحـة   يتناول البحث دراسة أبعاد العالقة بين الهيئة واألشكال المطبقة عليهـا ف

الزخرفية متعددة األسطح، والكشف عن ضوابط العالقة وحيثياتها في ضوء معطيات بحوث            

  .ونظريات اإلدراك البصري
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ام في الهيئة وإمكاناتهـا فـي اسـتله   تستفيد الباحثة من هذه الدراسة من حيث البحث        و

 الوسـيلة التـي      على نظريات اإلدراك باعتباره     اعتماداً   ذات البعدين   فنية في اللوحة   أعمال

ومن منطلق أن اإلدراك البصري هو الذي يزود الفنان          ، يتصل بها اإلنسان مع بيئته المحيطة     

مـا توصـلت إليـه      امل للمحيط المرئي بطريقة مباشرة، كما تـستفيد الدراسـة م          بإدراك ش 

ة ركزت على اإلسقاطات الضوئية على      التكنولوجيا في األجهزة الضوئية، فالدراسة المرتبط     

ة  بـصف   على الهيئـات العاكـسة     اإلسقاطات الضوئية الدراسة الحالية تركز على     و. هيئات  ال

  . ومجال رؤيتها في وقت واحدخاصة

تأثير الضوء على تكوين : بعنوان) م١٩٩٤( دراسة رضا محمود محمد مرعي-١٤

  :الصورة كمدخل لتدريس التصوير لطلبة كلية التربية الفنية

هناك تأثيرات مختلفة للضوء الموجـه علـى عناصـر           أن    الدراسة المرتبطة  تفترض

 يمكـن   ،التكوين،وقد توصلت إلى أن الكشف عن إمكانيات جديدة للضوء في تشكيل الصورة           

أن يؤدي إلى رؤى جديدة في إدراك عناصر التكوين،معتمدة على التنوع في مصادر الضوء              

  .والعوامل المؤثرة فيه

ساليب الضوء الموجه على الهيئات التي يستلهم       بما أن الدراسة الحالية تستخدم إحدى أ      

 وما يمكن أن يحدثه الضوء إلثراء اللوحة التصويرية ثنائية األبعـاد مـن              ،منها رؤى جديدة  

ختلفت في أسلوب توجيه     هذه الدراسة،ولكنها ت    تستفيد الباحثة من   خالل عناصر التكوين، هنا   

حدى اجهـزة العـرض الـضوئي ذو     اى استخدام عل  حيث اعتمد في الدراسة الحالية     الضوء

  .إمكانات متميزة للخروج بأعمال تصويرية مبتكرة ومن خالل أدوات تكنولوجية متنوعة

  

مما ال شك فيه أن الدراسات المرتبطة التي تناولتها الباحثة يمكنها أن تفيـد الدراسـة                

، حيث  اتاإلجراءالحالية وإن اختلفت في بعض األحيان من حيث األهداف أو األساليب، أو             

ن لكل دراسة منظورها المحدد الذي ترى من خالله إمكانية الوصول إلى أهدافها من خالل               إ

 من ناحية   سواءتحقيق فرضياتها، إال أنها تغذي جوانب عديدة ومختلفة في الدراسة الحالية،            

 أو في معالجة وكيفية إثراء أسطح اللوحة التصويرية         ،النظريات اإلدراكية في بعض جوانبها    

  . بما تحمله من قيم إبداعية مرتبطة بتقنيات العصر،ثنائية األبعاد



����� �� �� �� �

)٢٧(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�
	ـــ� ا�����

����  ك ا���� ا��	�يــ� وا�دراا�

��
���� ا��  وأ"�!  �� ا�

 

 

 



����� �� �� �� �

)٢٨(  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        حمتويات الفصل الثالثحمتويات الفصل الثالثحمتويات الفصل الثالثحمتويات الفصل الثالث
 .مقدمة ••••

 .مفهوم اإلدراك ••••

     البصري واإلدراك   نظرية اجلشطالت ••••

 .اإلدراك وحاسة البصر �

 .دور العقل البشري يف اإلدراك البصري �

 .عوامل تنظيم ا+ال اإلدراكي البصري �

 .طالت، وأثرها يف املوقف الفنياجلش ••••

    :العوامل التي جيب توافرها لعملية الرؤية البصرية ••••
  . اجلهاز البصري– ١

  .  الضوء– ٢

       . حدة اإلبصار– ٣

     .  زاوية اإلبصار– ٤

   . احلواف – ٥

  .  التغري– ٦

     .  حركات العني– ٧

 .... التكيف – ٨

    .  اخلربة البصرية – ٩

  .يف التعبري الفنياإلدراك ودوره  ••••

 .التجريب واإلدراك واخلربة اجلمالية •

 .اخليال واإلبداع يف الفن وعالقتهما باإلدراك •

 .املعاصرة واإلبداع •

  .اخلالصــــــــة ••••
    



����� �� �� �� �

)٢٩(  

  :ة ــمقدم
كان وما يزال دائماً يمثل قدرة الفنان في االستحواذ على مكان ما خـارج حـدود                إن الفن   

مـن  ) رياًيتصو( من هنا تصبح مهمة الفن هي تمثيل العالم          «، في شكل أو هيئة ظاهرية     الزمن

ية، مما يتطلب االعتناء به في األشكال الفنية وصورها         أجل جعل ما يقع خلف المرئي قابل للرؤ       

  )٩، ١٩٩٦عطية، . (@بارتباطاتها التخيلية

إن عملية جعل ما يقع خلف المرئي قابل للرؤية يتطلب وجود الشخص المبدع الذي يتمتع 

 ذلك أن الفن هو إدراك حسي خالص، حيث يرتبط ،رات وقدرة على إدراك الثغ،ساسية مرهفةبح

  :)م١٩٦٨- م١٨٩٣ ()١(Herbert Read ربرت ريدويفسر ه. خمس لدى اإلنسان البالحواس

فال يوجد أي .. ومهما يكن تعريفنا للفن فهو كائن في كل ما نصنعه إلمتاع حواسنا  «:بقوله

 – والمقصود بالحواس أعضاء اإلدراك البدنية –عمل فني حقيقي ال يؤثر في الحواس أساساً 

، فإننا في الحقيقة نسأل عن خصائص العمل الفني وصفاته المميزة التي وعندما نسأل ما هو الفن

ذاتي وإما نمط )حسي(ن، إما نمط فن نمطين أساسيين للإ« )٩، ٢٠٠٢يد، ر(. »تؤثر في حواسنا

  )١٨٣، ٢٠٠٣عطية، .(»أو موضوعي) بصري(

لذي هو نوع   وللوصول إلى ماهية عملية اإلدراك يتحتم التنويه إلى مفهوم ما قبل اإلدراك ا            

 عند الفرد الذي ال يستخدم ، تحدث قبل الشعور بالحالة اإلدراكية الواعية،من المعلومات البصرية

 وذلك عنـد رؤيتـه ألي شـيء    ،ينإال جزءاً بسيطاً من المعلومات التي تنعكس على شبكية الع      

يهـا بتلقـي     بأنها ظاهرة عقلية يقوم بهـا الفـرد ف         «، ومن ثم يمكن تفسير عملية اإلدراك      أمامه

  )١٨، ١٩٧٩مرقص، . (@ قبل أن يحدث له تفكير شامل بالنسبة لها،المعلومات البصرية

التأثير على األعضاء الحسية بمؤثرات معينـة  أن اإلدراك عملية تتضمن «ويذكر خير اهللا    

 ويقوم الفرد بإعطاء تفسير وتحديد لهذه المؤثرات في شكل رموز أو معاني بما يـسهل عليـه                

  )١٧٤، ١٩٧٤خير اهللا، . (» بيئتهتفاعله مع

                                                 
أصـدر عـدة   . ال شاعر وفيلسوف وناقد أدبي، انجليزي، عكف على خدمة النقد األدبي وعلم الجم«: هربرت ريد )١(          

 مـن   «، وهو )١، ط ١٩٧٠ريد،  .(»وتمتاز أشعاره بقوة الخيال والتعمق الميتافيزيقي     ) . م١٩٣١،  ١٩٢٦(كتب بين عامي    

 »ين تناولوا الفن من زاوية علمية جعلته رائداً في هذا المضمار، إذ أنه أضاف جديداً لمنهج التفكير الجماليأهم الفالسفة الذ  

 )٦-٥، ٢٠٠٢ريد، (
���� 
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 خاصة اإلدراك   –أهم التيارات الفكرية التي أسهمت بجهد أساسي في مجال اإلدراك           ومن  

التي اهتم مفكروها وعلماؤها    ) في أوائل القرن العشرين    Gestaltالجشطالت  ( نظرية   – البصري

. ألشـكال لـدى اإلنـسان     بإدراك الفرد للموقف بشكل كلي، وتفسير هذه الظاهرة لكيفية تنظيم ا          

رات يستقبلها، وهـذه    يث مما يعني أن هناك م     ،يه ويتأثر به  فاإلنسان يحيا في بيئة ومحيط يؤثر ف      

  .المثيرات تحتاج إلى إدراك وفهم فيدركها كحالة ثم يحللها ويفسرها

 هو تناول موضـوع اإلدراك      ،أن عالقة الجشطالت بموضوع البحث الحالي     وترى الباحثة   

وبما أن نظرية الجشطالت تتجلى فيها عمليات التنظيم، وإعـادة التنظـيم للعمليـات              . عند الفرد 

اإلدراكية وعمليات االستبصار وعمليات التذوق التي تمثل المداخل األساسية لفهم سـيكولوجية            

 موضـوع   –النشاط الفني اإلنساني فإن عملية اإلدراك تساعد في تفسير وفهم الهيئة العاكـسة              

 المرتبطة  –تستخدم كمثيرات بصرية وذلك من خالل فهم خصائصها وإمكاناتها           التي   -الدراسة

حيث تتكون لدى الدارس مجموعـة       ، وما ينتجه من حلول تشكيلية     -بخاصة االنعكاس الضوئي  

 إلى استخدام أساليب فنية تسمح بتنظيم تلك المفردات تنظيماً          دات الشكلية تدفعه بحداثتها   من المفر 

من مجرد شكل، بل يبرز ما في األشكال من دالالت ومضامين تعبيرية غير             جمالياً يعكس أكثر    

  ��Kتقليدية بل وخيالية

  Perception Concept  اإلدراكمفهوم

 ومكونات مركبة للخبرة وتقع أسبابها      ،اإلدراك يشمل ظواهر تتألف من الخبرات الحسية       «

.  لتي تنتمي إلى العـالم الخـارجي       وتؤدي إلى فهم األشياء ا     ،أو محتواها في  المكان أو الزمان      

 مثـل إدراك    ،ا يعني أن اإلدراك يتناول الوظائف األكثر تركيبـاً        مويشمل االنتباه والمالحظة م   

  )٣٧٨، ١٩٨٢أبو حطب،(.»األشكال واألنماط والعالقات بين األنماط

  :ويذكر عبد الرحمن عدس

ألف في العادة من عـاملي المكـان   إن إدراكنا لألشياء والحوادث يكون من خالل هيكل أو بناء يت        «

والبصر هو أفضل وسـيلة مـن       . والزمان، وأن حاستي البصر والسمع تقدمان لنا أعقد أنواع الخبرة اإلدراكية          

د في إدراك الـزمن  كما أنه يساع.  فهو يعطينا أنماط مختلفة للشكل واللون في أبعاد ثالثة      ،وسائل إدراكنا للمكان  

 فنحن نكون   ،والسمع يساعد في إدراك المكان    . ه نالحظ التتابع والحركة والتغير    ننا عن طريق  إبشكل جيد، حيث    

واعين لعدة أصوات قادمة من عدة أماكن في نفس الوقت الواحد، لكن األنماط اإلدراكية السمعية أكثر حدوديـة                  

  )١٥٤-١٥٣عدس، بدون، .(»وأقل عدداً من األنماط اإلدراكية البصرية
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لية يتم بها تعرفنا على العـالم الخـارجي عـن    عق اإلدراك عملية     أن ،ويتأكد لنا مما سبق   

،فهو الوسيلة التي يتصل بها اإلنسان مع بيئته عن طريـق حواسـه              (Senses) الحواس طريق

  .المختلفة

 أن ت بتحليل عملية اإلدراك حيث اعتبر(Attneave) )١(يفن اتيتوبناء على ذلك فقد قام

 من ذلك بعض المفاهيم الخاصة بهذه المعلومات تواستنتج ،تاإلدراك عبارة عن عملية إحساسا

ي أربعة ماليين مخروط ضوئي أن شبكية العين تشتمل على حوال« حيث قررت. ها لناتوقدم

ئية ربما  فإن كل مخروط من هذه األشكال المخروطية الضو،في أي حالة من الحاالت: قائلة

  (Attneave,1954,15-18) .»مثاراً وغير مثار:يكون في حالة من حالتين

 إن الوسيلة التي نجعل العالم الذي تعيش فيه محـسوساً هـو             «وتؤكد ذلك نوال عبد الحليم    

اإلدراك، وأن اإلدراك البصري من أهم الحواس واإلدراك في أعلى مستواه وسيلة ألن يجعـل               

  .)٦٣، ١٩٧٨عبد الحليم، (. »البيئة محسوسة

 أو النشاط الحـسي المتغيـر،     العملية  «فية بأنه   ويعرف اإلحساس في ضوء النظرية الوظي     

 مثـل األلـوان واألصـوات       ،الذي يمكن من خالله الوعي بالمنبهات الخارجيـة أو الداخليـة          

 ولذلك يمكن أن ننظر لإلحساس على أنه عملية التقـاط أو تجميـع للمعطيـات                ،الخ..والروائح

أحمد وبدر، (.»ء الحس المختلفةالحسية التي ترد إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق أعضا

١٧، ٢٠٠١(.  

  .الوصل بين المنبهات الخارجية أو الداخلية وإدراكهاوهذا يعني أن اإلحساس يمثل حلقة 

هنـاك إدراكـاً    اإلدراك الحسي بتنوع الحواس التي تستقبل التنبيه لذلك نجـد أن            ويتنوع  

لحسي بصفة عامة تفسير التنبيهـات       ويعني اإلدراك ا   «ياً وذوقياً أو لمسياً   بصرياً، وسمعيا وشم  

 وإضفاء معنى عليها وفق خبرة الفـرد الـسابقة بهـذه            ،الحسية التي تستقبلها الحواس المختلفة    

  )١١، ٢٠٠١أحمد وبدر، (. »التنبيهات

وبحكم اتصال اإلنسان المتكرر بالبيئة والعالم الخارجي المحيط من أشـياء وموضـوعات      

، وفي ذلك يوضح    بدو عملية اإلدراك متواصلة نامية    ولذلك ت مسطحة أو مجسمة تتراكم خبراته،      

                                                 
          )١(

بتكساس وهي أستاذ في علم النفس ورئيسة جمعية علماء الـنفس           ) م١٩٢٠(كارولين أتينيف ولدت عام      :اتينيف 

 .وهــي مستــشار لبــرامج الــصحة النفــسية    ) م١٩٨٠-م١٩٧٨(ة األمريكيــة الهنديــة فــي الفتــر   

(WWW.ipl.org/div/natam/bin/browse.pL/A213)  
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العملية الديناميكية التي بفضلها يتصل الفرد بالعـالم الخـارجي          «يوسف مراد اإلدراك على أنه    

  )١٨٣، ١٩٧٨مراد، . (»ويستجيب له استجابة مباشرة

اإلدراك  أن  «هذا يعنـي  ، ف وكون أن الفرد يستجيب للعالم الخارجي والمؤثرات المحيطة به        

 بل يشمل أيضاً معرفة واستخدام      ،الحسي ال يقتصر على الخصائص الحسية للشيء المدرك فقط        

  ).٢١، ١٩٩١خليفة، .(»هذا الشيء المدرك

  :عبد  الغفارويؤكد هذا المعنى ما ذكره  

 إن اإلدراك هو عملية إعطاء معنى أو داللة لإلحساسات التي تنشأ عن استقبال اإلنسان               «

ينة، فإعطاء المعنى لإلحساسات هو لب عملية اإلدراك، وال تتم هـذه العمليـة دون               لمثيرات مع 

  )٢٣٨، بدونعبد الغفار،.( »تحديد داللة للشيء المدرك

وبما أن تلك األشياء المسطحة والمجسمة ال ترى إالّ بالعين التـي هـي أداة اإلحـساس                 

 يـسمى   لذلك كان هنـاك مجـال     ية اإلدراك،   البصري، تلك الحاسة التي لها دور كبير في عمل        

  .اإلدراك الحسي البصري الذي وضعت أسسه وقوانينه نظرية الجشطالت

        ::::    Visual Perceptionالبصريالبصريالبصريالبصري    واإلدراكواإلدراكواإلدراكواإلدراك    Gestalt Theoryنظرية اجلشطالت نظرية اجلشطالت نظرية اجلشطالت نظرية اجلشطالت 
كانت تتحدث عن طبيعة     ألمانيا مع أوائل القرن العشرين      نظرية الجشطالت التي نشأت في      

  :وهي تعني����)الصفة الكلية( ة جشطالت كلميقصد بو. عمليات اإلدراك

وأن اإلدراك يعمـل علـى   .  أن صفات الكل تؤثر في الطريقة التي تدرك بها األجـزاء     «

والفرد يرى الـشكل فـي      . تجميع البيانات الحسية وتنظيمها معاً في كل متكامل، يدعى بالشكل           

 الشكلية الدقيقة،وهذا يوضـح  صيغة كلية، ثم يبدأ بعد ذلك في إدراك التفاصيل الداخلية والمالمح   

����Gestalt)أن نظرية الجشطالت جعلت سيكولوجية الشكل أساساً لدراسته،ومن هنا نشأت تـسمية         

sychology) «) .   ،الشكل (، وهي تعبير يقصد به الصيغة اإلدراكية الكلية       )١٩٧٤،٢٠١رياض

برة الفنية والخبرة الخويعتبر هذا المفهوم من أهم مساهمات الجشطالت في مجال ). الكلي المدرك

  .الجمالية

  فإن الباحثة تتناول عملية اإلدراك     ،ونظراً ألهمية اإلبصار في إدراك المجال الكلي للرؤية       

الفن التشكيلي بشكل واضح، وترى الباحثة أنه من األهمية         لبصري الرتباط اإلدراك البصري ب    ا

يق مبادئها القائمة أساساً علـى       وما أسهمت به في تطب     ،بين ما جاءت به نظرية الجشطالت     تأن ت 

لتجارب ليبرهنـوا علـى صـدق       ون بعدد من ا   يت حيث قام الجشطال    واكتساب الخبرة  التجريب،
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إذ أمكـنهم مـن     .للتجارب العملية في دراسة النفس    وقد أصبحت تجاربهم هذه نماذج      «نظريتهم،

للموقف المحيط بـه   وكيفية إدراك الفرد ،تجاربهم أن يخرجوا بعدد من قوانين اإلدراك البصري   

  )٨، ١٤١١عثمان،.(»قبل اإلدراك الجزئي لتلك المواقفكوحدات كلية أو صيغ إجمالية 

  :الحميد بقولهوقد أكد عبد 

، K.Koffak، وكوفكـا    W.Kohler كـوهلر  [ (Gestalt) أكد أقطاب نظرية الجشطالت      «

لكـل مميـزات     وأن ل .  (Whale)بأن الفرد يدرك الموقف ككـل       ]  M.wertheimerوفرتهيمر  

  )٥٤، ١٩٨٧عبد الحميد،.(»(Parts) تنفرد عن مميزات وخواص األجزاءاًوخواص

 صاحب نظرية الجشطالت في الفن، على حقيقة Rodelf Arnheimكما أكد رودلف أرنهيم 

تميز العمل الفني بالتعقيد بالدرجة التي ال يمكن معها إدراكه بالعقل، أو بالعينين أو باليدين، في                

   : هواحدة، وإنما الذي يحدث بالفعلعملية و

التنظيم والتفاعـل   أن عملية اإلدراك تتحقق من خالل عمليات التنظيم  وإعادة           «

ق الفهم الكامل   يتحق أي ب  ،وإعادة التفاعل بين الكائن والبيئة، وبفضل عمليات االستبصار       

  وتـنظم    عن طريق التغير المفاجئ في اإلدراك، تتوافق المعلومات بطريقة ذات معنى،          

ـ       .  في وحدات جديدة تؤدي إلى تحقيق الهدف       وم وهكذا أصبحت عملية الرؤية فـي مفه

عمليـة اإلدراك بمفهـوم     وعنـدما ارتبطـت     . بتكاريةنظرية الجشطالت عملية جمالية إ    

  )٢٥، ١٩٩٦عطية،.(»لى مفهوم الفن واالبتكارجعلها ذلك أقرب إاالستبصار،
� �� �� �� �

بـأن  ) السائد قـديماً  (رد على االعتقاد الخاطئ     وكان من أهم أهداف مدرسة الجشطالت ال      

م لذلك أقا.  ما يقع أمامها التي  تعمل كآلة تصوير تسجل  ،ن فقط اإلدراك البصري يعتمد على العي    

ة يمر بها المخ البشري بعد أن       ة إلثبات أن هناك عمليات عديد     أتباع نظرية الجشطالت أدلة دامغ    

ر المعلومـات التـي   يتطـو ب تقوم ين، وهي عملياتل صورة المرئيات أوالً على شبكية الع  تسج

  .تستقبلها العين من العالم الخارجي وفقاً لهوى المخ البشري 

  : )٢()العقالنية(في فلسفتهDescartesF١١١١Eيقول الفيلسوف ديكارت

. يعطينا اإلدراك الحسي فقط انطباعات ذاتية وغير واضحة عن العالم الخارجي          «

 ، صورة حقيقية عن الطبيعة، عبر الصفات األولية لألشـياء         هذه االنطباعات ال تقدم إذاً    

                                                 
  .، فيلسوف فرنسي وفيزيائي مؤسس الفلسفة الحديثة)م١٦٥٠-م١٥٩٦(Rene  Descartesرينيه :ديكارت) ١(      

تركيز على الذات وإلى اإلرادة المبذولة للوصول إلى أعلى اإلشارة إلى ال:"  ومن معالم فلسفة ديكارت العقالنية)٢(             

 )١٠٥، ١٩٩١كونزمان، . (درجات اليقين
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هو أن نـدرك    : فاللون على سبيل المثال   . يمكن للعقل أن يعطي أحكاماً فيزيائية صحيحة      

في الموضوعات شيئاً ما، ال نعلم ما هو إال أن يحرك فينا شعوراً معيناً، وهو ما نطلـق                  

   )١٠٥، ٢٠٠١كونزمان، ( ».عليه اسم الشعور باللون

� �� �� �� �
 وهو استعداد وإحـساس لـشيء       اإلدراك هو عامل جمالي   فعامل الوجدان الموجود في     « 

  )٨٤، ١٩٧٠ريد،(»يمكن حدوثه

السـتجابة  ا بـين كـل مـن الموقـف الفيزيـائي و     عالقة متبادلة الباحثة أن هناك    وترى

  .السيكولوجية أو البيولوجية

ت التـي يتعـرض لهـا       ن اإلدراك البصري يتحقق من خالل المـؤثرا        إ «:يقول ديكارت 

  )١٢٩، ٢٠٠٥موسى،.(»المخ

  :اإلدراك وحاسة البصر

  :تبين الدراسات العلمية أن إدراك األشكال يتم من خالل مرحلتين أساسيتين هما

أوال
ً

  :البحث البصري: 

 من بين المنبهات األخرى التي توجد معه        )لهدفا(لمنبه  محاولة التحديد الدقيق ل    وهي تعني 

 التي  )الهيئات العاكسة (فإذا نظرنا إلى المشهد البصري موضوع الدراسة         . في المجال البصري  

المرآة (كل واحد من األشكال وليكن      تحتوي على عدة أشكال، فإنه باإلمكان تركيز البصر إلى ش         

 )سطوانيةة األآالمر( حتى ترى ، وسوف تمر العين على المشهد البصري ذهاباً وإياباً)سطوانيةاأل

  .ذه العملية تسمى عملية البحث البصريوتتركز عليها، ه

  :ويرى العلماء أن عملية البحث البصري تنقسم لعدة أنواع

البحث خارج المنشأ، وهذا النـوع يحـدث ال إراديـاً           : فالنوع األول منها هو    «

البرق  مثل ظهور ضوء خاطف كضوء   ،للشيء المفاجئ الذي يظهر في المجال البصري      

المنشأ، ويشير هذا النوع إلى عمليـة البحـث         ل   داخ هو البحث ف: مثالً، أما النوع الثاني   

فهـو البحـث    : االختيارية المخططة لمثير معين ذات صفات محددة، وأما النوع الثالث         

المتوازي، وهو يحدث عندما يريد الفرد تحديد مثير معين من بين المثيـرات المتعـددة               

ر، مثل صفات اللون، والطول األخرى التي تشترك أو تختلف معه في صفة واحدة أو أكث

هو البحث المتسلسل ويحدث    :الخ، والنوع الرابع واألخير    ...واالتجاه، والشكل، والحركة  

هذا النوع عندما يريد الفرد متابعة منبه معين في عدة مراحل أو خطوات خـالل فتـرة                 

  )٦٤، ٦٣، ٢٠٠١أحمد وبدر، . (»زمنية محددة
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  . أو بعضها أثناء تطبيقها لتجربة البحث، األخيرةمن األنواع الثالثةوتستفيد الباحثة 

  :عملية التعرف البصري: ًثانيا

 لـه  في هذا المثير ، من خالل وجود مالمح معينة، التحديد الدقيق لمثير معين  وهي تعطي 

، فحواف الشكل   التي توجد معه في المشهد البصري،صفات محددة تميزه عن المنبهات األخرى

  . حواف الشكل الكروي أو المتموجسطواني تختلف عناأل

  البصري يحتل الموقع األول فـي القـوى اإلدراكيـة          ير الدراسات إلى أن اإلدراك      وتش

 . بإدراك شامل للمحيط المرئي بطريقة مباشـرة ،لإلنسان، حيث تزوده الرؤية الممثلة في البصر   

 يقـول .  تنبؤيـة  بصر وظيفة فال يمكن أن يحدث اإلدراك بدون وجود حاسة البصر، ذلك أن لل           

)١(Santayanaاانيتجورج سان 
إن البصر وسيلة تقدم إلينا سيكولوجية ما هو غائب عملياً، ولمـا            «:

 كنا لذلك نتصور األشياء على نحو تلقائي في حدود          ،كان جوهر الشيء معناه وجوده في غيابنا      

،حيث يـتم   )١٠٠-٩٩ ، ت.دانا،  يتسان.(»إن البصر هو اإلدراك الحسي بمدلوله الدقيق      . البصر

أن البصر هو القـدرة     «اكتساب كثير من التفكير عن طريق المدخالت البصرية، ويذكر أرنهيم           

  )١٤٧، ١٩٩٥الجاوي، .(»على التفكير المرئي أو التفكير من خالل العين

 والـذي   ، البصري عن طريق العين من خالل الضوء المنعكس من المرئيات          ويتم التعرف 

ثـم تقـوم    «. فتتكون لديه صورة نمطية علـى الـشبكية        ، الشبكية تستقبله العين بواسطة عدسة   

 األعصاب بنقل اإلشارات إلى المخ، التي تسبب الوعي باألشياء، واإلحـساس، وتنبـه قـدرات              

التفكير والرغبات واالستجابة، أي أن الذهن يقوم بدوره في نقل هـذا االنطبـاع إلـى العـالم                  

  )Luckiesh,m,1965,5 (.»الخارجي على هيئة صورة خارجية

إذن فالعين تعد هي أداة اإلحساس البصري، ويتداخل معها في ذلك أجهزة حسية أخـرى               

والرؤية بالعين تزود الشخص بإدراك شامل للعمل أو للمكان         . تساهم في إتمام العملية اإلدراكية      

بطريقة مباشرة، ويعتمد اإلنسان على حاسة اإلبصار في الحصول على الغالبية العظمـى مـن               

 فإن العين وروابطها العصبية تمثل أعظم الوسائل التـي          «معلوماته عن العالم المحيط به، فبذلك     

. »يحصل بها اإلنسان ذي القدرة االعتيادية على اإلبصار على معلوماته من العـالم الخـارجي              

  )٩، ١٩٧٢فوس، .م.ب(

                                                 
أسباني المولد / شاعر وفيلسوف أمريكي): م١٩٥٢-م١٨٦٣( Santayana Georgeسانتيانا، جورجٍ ) ١(           

 .)، المقدمةم١٩٥٨سانيتانا، .(م١٩٠٥الذي ألفه عام ) حياة العقل(صاحب كتاب 
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ـ «البصر ويحدد المعجم كلمة   تبـار حاسـة    أي أنه يأخذ في االع    " القدرة على الرؤية  «  ب

في المقابـل عنـدما     . صفها ظاهرة مدروسة من الخارج    بوالبصر بمعناها الموضوعي المادي،     

ـ           ) اإلدراك(نتحدث عن    ) إدراك(فإننا نشدد على مجمل هذه الظاهرة مع التركيز على ما نسميه ب

  )٣،ت.د ليونارد، (»ر بأعيننا بينما نحن ندرك بعقولناننا نبصويمكننا القول إ. الموضوع

 التي هي البدايـة الحـسية لعمليـة     البصرية  من هنا يمكن أن ندرك االختالف بين الرؤية         

.  الذي يدرك أهمية هذه الظواهر ومعانيهـا       لقعي التي تلم بظواهر األشياء، وبين ال      اإلدراك، وه 

  ).١٩٢، ١٩٨٦عثمان،  (»ة في أسفل المخفالمخ يتحكم في الرؤية عن طريق مراكز موجود«

 هو محصلة عمليات النظام العـصبي، المتعلقـة         )اإلدراك(ظر الحديثة أن    وترى وجهة الن  

وألن النظام من حولنـا ملـيء       . بتنظيم ومعالجة المعلومات التي يتسلمها اإلنسان عبر الحواس       

 ستراتيجياتاإلوالدماغ يعمالن وفقاً لعدد من بالمثيرات واإلشارات التنبيهية، فإن النظام البصري 

مل النظام البصري على خفض اإلشارات التنبيهية، التي يتسلمها إلى الحد الـذي         فيعA.فيما بينهما 

كما يعمل الدماغ وفق طريقة     . ن الجهاز العصبي من السيطرة على ما يتسلمه من معلومات         يمكّ

 ،لمعالجة الكميات الضخمة من اإلشـارات البيئيـة   (Perceptual Selection)االنتقاء اإلدراكي 

  )٥٩، ١٩٩٥الصبحي، . (»ا له عالقة بالمهمات المطلوب حلها وإهمال بقيتهافيتعامل فقط مع م

  .وقد قدم الجشطالتيون البراهين إلثبات دور العقل البشري في اإلدراك البصري

  : البصري احلسيدور العقل البشري يف اإلدراك

ى خـر  تارة أ  دركهضع معين فيؤدي إلى مدلول ما، ثم ن       وندركه تارة ب   من المرئيات ما     إن

، وذلك على الرغم من أن الموضوع المرئي واحد ثابت، لـم  بوضع جديد فتؤدي إلى مدلول ثانٍ   

حيث تؤكد ظواهر ثبات الشكل وثبات      « )ظاهرة ثبوت المدرك البصري   ب(يتغير، وهذا ما يعرف     

الحجم وثبات اللون وثبات  النصوع جميعها أن اإلدراك البصري ال يعتمد فقط على العين بـل                 

  )٢٠٤-٢٠٢، ١٩٧٤رياض، .(»يقوم المخ البشري بدور في اإلدراكأيضاً 

ال هيئته  ) الفيزيائي(فإدراك اإلنسان لهيئة أو لشكل مرئي يناظر هيئته أو شكله الطبيعي            «

إن الثبـات يعطـي   .  (E.Bruce,1985, 198).»ن على شبكية العـي أو شكله المنطبقة صورتها

 ية فعلى الرغم من التغير المستمر في خاص       «.مه اإلدراكي لإلنسان قدراً كبيراً من االستقرار لعال     

 تميل إلى التطابق مـع      ،التنبيه الشبكي إالّ أن الخاصية الظاهرة المنطبقة صورتها على الشبكية         
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الخاصية الحقيقية للطبيعة للشيء المرئي، وهي تسمى أيضاَ ظاهرة الرجـوع الظـاهري نحـو       

  )٩٥، ١٩٧٢فوس، .م.ب.(»الموضوع الحقيقي

 وال حتـى جهـازاً      ،وعلى هذا النحو تعتبر عين المشاهد ليست نوعاً من أجهزة االستقبال          

  . وإرادته آلة تتأثر تأثيراً قوياً بمعرفة الرائيالكترونياً معقداً، بل

  

إدراكية مرتبطة بالعقـل    وقد توصلت الجشطالت في تجاربها العملية إلى أن هناك ظواهر           

  :تيلها الباحثة في اآلوالرؤية تجم

        ::::Shape Constancyظاهرة ثبات الشكل ظاهرة ثبات الشكل ظاهرة ثبات الشكل ظاهرة ثبات الشكل  -أ أ أ أ 
. ويقصد بثبات الشكل أنه عندما ينظر شخص إلى شيء له معرفة مسبقة به من زاوية مـا            

لـو  A: مثـال .  ال شكله المصور على شبكية العين      ،فإن إدراك هذا الشكل يناظر شكله الطبيعي      

 فمن المؤكـد أن تتكـون       ،غيريننظرنا إلى منضدة مستطيلة وكنا وقوفاً أمام أحد الضلعين الص         

  البعيد صورة لهذه المنضدة على شبكية العين، ويكون الجانب القريب منها أكثر اتساعاً من ذاك             

ورغم أن صورة الشبكية تتفق تماماً مع ما تراه عدسة التصوير في هذه الحالة، إال أن ما                 . لعينل

ـ خالل المخ البشري أيضاً وليس فقـط خـالل ا         (يدركه الفرد    هـو أن هـذه المنـضدة       ) ينلع

 وبهذا يكون المخ البشري قد تغلب علـى مـشكلة           )١شكل  ( )٢٠٦،  ١٩٧٤رياض،  (.@مستطيلة

  .المنظور

A             فالجهاز البصري يقوم بتعويض التغيرات التي تحدث بسبب الرؤية في العمليات العليا من

  )Niall,k.k, 1991, 19(. @المعالجة البصرية، بتصحيح إدراكنا لألشياء

  

  

  
  

   )١شكل ( 
  رسم توضيحي يبني ظاهرة ثبات الشكل

  
 لذا تعمل إشارات الحجم والمـساحة التـي         Aيرتبط ثبات الشكل بحجم األشياء وبعدها عنا      

توجد في السياق على ثبات إدراكنا للشكل، وكلما زادت هذه اإلشارات في الـسياق زاد الثبـات         

  )٩٥، ٢٠٠١بدر، وأحمد . (@اإلدراكي للشكل
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 ، الصورة المستقبلة على شبكية العـين لألشـكال المرئيـة           أن رة ثبات الحجم  وتعني ظاه 

المحضة ����Physicalمن الوجهة الفيزيائية    «تتناقض في الحجم كلما بعدت تلك األشكال عن العين        

نجد أن الصورة الضوئية التي تستقبلها شبكية العين تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع المسافة، فإذا               

بين األجسام المرئية وشبكية العين إلى الضعف، فـإن المـساحة التـي تـشغلها               زادت المسافة   

. )٢٠٦-٢٠٥، ١٩٧٤رياض، (».إلى ربع مساحتهاالصورة على شبكية العين البد وأن تتناقص  

فـي رسـم األشـياء      ) غير المدرب فنياً  ( الصعوبات التي يالقيها     فيويرجع السبب   ) ٢شكل  (

ذلك أن الخبرة السابقة للفرد تساعد في       . إلى الخبرة  قوانين المنظور  بالطريقة الدقيقة  التي تمليها    

  .التعرف على الشكل في جميع األوضاع التي يوجد عليها

  

  

  

  

  
  

   )٢  شكل( 
  

  رسم توضيحي يبني ظاهرة ثبات احلجم

  ٢٠٦، م١٩٧٤،   عبد الفتاح رياض، عن، ]٢ ،  ١[الشكالن و

        

         : : : :Color Constancyظاهرة ثبات اللون ظاهرة ثبات اللون ظاهرة ثبات اللون ظاهرة ثبات اللون  -ب ب ب ب 

إن هذه الظاهرة من األهمية في هذه الدراسة لتعلقها بعنصر الضوء المـرتبط بالهيئـات                

 على الشكل المرئي ، ال يحـدث        )صناعية أو طبيعية   (فعندما تتغير مصادر اإلضاءة   «. العاكسة

أي أن لون األشياء    ) ٥٩،  ١٩٩١خليفة،  .(»تغير ملموس في إحساس الرائي بلون الشيء المرئي       

 وفي الموجات الضوئية المنعكسة من      ، رغم التغير الذي قد يحدث في ظروف اإلضاءة        يظل ثابتاً 

  .سطح هذه األشياءأ
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  )د (   )جـ(   )ب (   )أ ( 
  )أ ، ب ، جـ، د :  ٣شكل  ( 

  
  ٦٠، م١٩٩١، وقي شإسماعيل خليفة،  عن ، اإلضاءة نوعيوضح ظاهرة ثبات اللون مع تغير

لون الطماطم أو التفاح أو اللون األخضر كلون الخيار أو اللون األصـفر             فاللون األحمر ك  

ويرجـع عـدم     «كما هي في الـضوء الطبيعـي أو الـصناعي         ،كلون الليمون تظل هذه األلوان    

. » وهـي تـساعد علـى ثبـات اإلدراك         ،االختالف إلى ما يـسمى بظـاهرة ثبـات اللـون          

(Coldstein,1981,131)  

 مختلفة بأنه قد يرجع إلى بات األلوان رغم تعرضها إلضاءة ثBeynton )١(بينتونويفسر 

الفرد  وهو يعني أن اإلضاءة الملونة للمشهد البصري الذي ينظر إليه « بالتعود اللونيما يسمى

تجعل الخاليا المخروطية التي تستقبل لون اإلضاءة تتعود على هذا اللون بعد فترة من تعرضها 

. » على األلوان األخرى لألشياء التي توجد في المشهد البصريله، ولذلك يقل تأثير هذا اللون

(Boynton,1990,211)� �
 والجدير بالذكر هنا أن األلوان تتغير بتغير لون الضوء، ولذلك فإنه يصعب تحديد اللون

 ومن المتفق عليه أنلوان ذاتي للغاية ويصعب تحديده،إن مفهوم التعبير المتقن لأل«.على حقيقته

التعبير هو اللون الذي ينتمي إلى نفس درجة إشراقة اللون التي تخص نور اللون متقن 

  ).٦٥، ١٩٧٩ظاهر،.(»النهار

 في حالة    تأثيراً بسيطاً  على توازن األلوان  ) اإلضاءة النسبية ( وقد يؤثر اختالف اإلضاءة      «

 حيث تتجه إلى اللـون األزرق أو األصـفر         )Tovey,1977,71(.»زيادة شدة اإلضاءة تدريجياً   

اإلضاءة فإن اللـون األزرق     ، كما أنه عندما تقل شدة       ) أ :٤شكل  (.مكان اللون في الطيف   ب  حس

 خضر، بينما اللون البنفسجي المزرقالمخضر واألصفر المخضر يتحوالن ويتجهان إلى اللون األ

  ).ب: ٤شكل .(والبرتقالي المحمر يتحوالن إلى اللون األكثر احمراراً 

                                                 
) م١٩٦٨(احب أهم اكتشاف في مجال الهولوجرافي في عامص « : Stven Benton: ستيفن بينتون.د) ١(           

 ).١٦٤، ٢٠٠٧الحرازي،  (».وأخذ الضوء مكانة بين الوسائط التشكيلية األخرى
 

    



����� �� �� �� �

)٤٠(  

  

  

  
  
      

   
  

  (John, 1977,71):  عن،يوضح اختالف اإلضاءة على األلوان)أ ، ب: ٤شكل        ( 

        ::::    Brightness Constancyظاهرة ثبات نصوع اللون ظاهرة ثبات نصوع اللون ظاهرة ثبات نصوع اللون ظاهرة ثبات نصوع اللون  -جـ جـ جـ جـ 
هو تعبير يطلق للداللة على كمية الـضوء        : من الوجهة الفيزيائية     Brightnessالنصوع  «

، فاإلحساس بالقاتم والفاتح )٢٠٦، ١٩٧٤رياض، . (» من سطح ماReflected Lightالمنعكس 

هو أمر يتوقف على كمية األشعة المنعكسة من األجسام، فاألجسام غير الالمعة تعكـس أشـعة                

 كما أن اللون األبيض يعكس أشعة       -ضوئية أقل بكثير عن األشعة المنعكسة من األجسام الالمعة        

  .األول فاتحاً والثاني قاتماًولذلك نرى . تزيد بكثير عن األشعة المنعكسة من اللون األسود

  :ن همااهرة ثبات نصوع اللون تؤكد حقيقتيوقد أورد رياض أن ظ

 أن مخ اإلنسان يلعب دوراً في اإلدراك البصري، فرغم أن العين البشرية قادرة              -١«

على اإلحساس بالفرق بين النصوع في اللونين بين األبيض واألسود، ولم يكـن             

  .  ذلكللجهاز البصري دور فعال في

  أن الخبرة السابقة لدى اإلنسان ومعرفته سابقاً بابيـضاض الورقـة، واسـوداد             – ٢

  )٢٠٨-٢٠٦ ، ١٩٧٤ رياض،( .»البصري  دوراً في اإلدراكتاألخرى قد لعب

يرات للعملية اإلدراكيـة، حيـث      إن المجال البصري له خصائص كامنة فيه تعد بمثابة مث         

الشيء المرئي وتأويله وإدخالها في نطاق األشياء التي        عي المرء معاني تيسر التعرف على       يستد

يألفها، وتؤدي األلفة بموضوع الشيء المدرك إلى سرعة اإلدراك، فكلما كانت المرئيـات فـي               

  . المجال البصري مألوفة، أدى ذلك إلى قدرة على ترجمته وفك رموزه
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اإلدراك الحسي، ومـن  ون بتجارب عديدة مما أمكنهم الخروج بقوانين   يتوقد قام الجشطال  

  :هذه التجارب والقوانين ما يأتي

        :::: الفرق بني اإلحساس واإلدراك الفرق بني اإلحساس واإلدراك الفرق بني اإلحساس واإلدراك الفرق بني اإلحساس واإلدراك–أ أ أ أ 

ه مسافة مترين، فإن صـورة المكعـب   ي عين عنمكعباً يبعد ما  عندما نعرض على شخص     

ويمكن أن نربط بين تقدير الشخص لحجم المكعـب         . ترتسم على شبكية العين في مساحة معينة      

ولكننا عندما نبعد هذا المكعب عن العين       . ثر من شبكية العين بصورته    وبين مساحة الجزء المتأ   

فسنجد أن إدراك الشخص للمكعب لن يختلف رغم أن مـساحة           ) أربعة أمتار (إلى ضعف المسافة  

بعبارة ثانية يبقى المدرك على حاله . الجزء المتأثر بالمكعب من شبكية العين تصغر إلى النصف        

  ).أ، ب:٥شكل ( .أثيرهرغم اختالف المثير الحسي وت

  

  

  
  

  

  

  

   ) أ، ب: ٥ شكل ( 

  رسم توضيحي يبين الفرق بين اإلحساس واإلدراك

  

تشير هذه المالحظة إلى أن اإلدراك يختلف عن اإلحساس؛ فالمثير األول وهـو المكعـب               

حظة إلى لذلك تقودنا هذه المال . وهو المكعب البعيد،القريب يؤدي إلى إدراك مماثل للمثير الثاني  

فـالمثير معطـى أولـي      .  وبين معرفتنا بها   ،أن نفرق بين المعطيات الحسية أو المثيرات ذاتها       

  .وإحساس خام، أما معرفتنا وإدراكنا له فهو معطى ثانوي وإحساس بشيء له معنى
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        ::::Segregated    ل متناحل متناحل متناحل متناح اإلدراك هو إدراك لشيء منفص اإلدراك هو إدراك لشيء منفص اإلدراك هو إدراك لشيء منفص اإلدراك هو إدراك لشيء منفص–ب ب ب ب 
ء عديمة الشكل، فإن إدراكه لها سـوف        إذا عرضنا على شخص مجموعة من البقع السودا       

فإذا كانت تلك البقع منتشرة في مساحة معينة أدركها إدراكاً كلياً، ولكنه . يتوقف على عدة عوامل

  ��٦٦٦٦WWWW*+�،$�،#�*+�،$�،#�*+�،$�،#�*+�،$�،#�EEEEKKKK '��� '��� '��� '�KKKKFFFFسيدرك فيها انفصاالً وتجمعاً تبعاً لما يطرأ على انتثارها من تغير
  

  

  

  

  )جـ)                       (ب       ()               أ               (       

  ) أ، ب، جـ:٦ شكل(

  إدراك الشكل منفصل متناٍح
  

تين دركها كمجمـوع  سن) ب(مجموعة البقع السوداء ككتلة واحدة، وفي       درك  سن) أ  ( ففي  

هذه المالحظة تبين أن المـدرك      . درك مجموعة منها وواحدة منفصلة    منفصلتين، وفي الثالث سن   

 وانفصاله من خالل الوحدة     تناحيهه صلة؛مما يدل على حصوله على        بغير هو إحساس بشيء له   

ولو كان اإلدراك مجرد إحساس لما اختلف إدراكنا للبقع في األشـكال الثالثـة              . التي يوجد فيها  

  .السابقة

ًً املدرك دائما ما يكون يف عالقة تضاد مع املدرك دائما ما يكون يف عالقة تضاد مع املدرك دائما ما يكون يف عالقة تضاد مع املدرك دائما ما يكون يف عالقة تضاد مع-جـجـجـجـ         :::: أرضيته أرضيته أرضيته أرضيتهًً

وحدة واحدة في تعارض وتـضاد  كون  يسنجد أن إدراك األجزاء) ٧شكل  (فإذا نظرنا إلى    

 ويدل ذلك  على أن     ،وال يمكن لإلبصار أن يدرك مزيجاً من الوحدتين معاً        . مع األجزاء البيضاء  

 إال أن األمر ال يقف عند هذا الحد، بل إن المـدرك           . ما ندركه يتناحى بواسطة أرضية تحوطه     

. لي للوحدة والـصيغة المنتحيـة     وذلك عن طريق التماسك الداخ    نفسه يتحول تدريجياً إلى خلفية      

  ).أ: ٧شكل(تقل بوظيفته عن الخلفية ووظيفتها، والواقع أن المدرك كشكل يس
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  ) أ: ٧ شكل(                                          

   عالقة التضاد بين المدرك وأرضيته
ـ              صفحة ذاتهـا، إال أن     لذلك عندما تكون خلفية الشكل هي أبيض الصفحة، فإنها ال تتميز عن ال

   وفـي  ) أ :٧شـكل (.تحول هذه الخلفية إلى شكل يحيل لونها األبيض إلى أبيض أشـد نـصوعاً             

 العلوي نجد أن الخطوط ال تعدو أن تكون تحديداً ألبيض الصفحة كخلفية، أما              ، )ب :٧ الشكل (

  .في الجزء السفلي فنجد أن الخطوط تحدد أبيض الصفحة كشكل فيظهرها أكثر بياضاَ

  

  

  

   

  
فعندما يكون الـشكل مكونـاً مـن        . ويظهر أثر التضاد على المدرك في أكثر من صورة        

شكلين، أحدهما أصغر من اآلخر أو أدق منه،فإن الشكل األكبر ينحو إلى أن يصبح هو الخلفيـة           

فالمسافة المحصورة بين المثلثات الصغيرة     .  هذه الظاهرة  )جـ:٧الشكل  (ويبين  . للشكل األصغر 

  .تجذب اإلدراك حيث تكون المثلثات األخرى خلفية لها
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نالحظ هذا التأثير المتبادل بين الشكل واألرضية في إدراكنا اليـومي؛ فالمـدركات التـي         

اً إال فـي    ية جشطالت  معها تبرز بوضوح عن خلفيتها كجشطالت، في حين ال تكون الخلف           نتعامل

فعندما ننظر منظراً طبيعياً نرى أشجاراً وسحاباً دون أن نرى األرض كمساحات            . حالة التعادل 

 يوضح لنا هذه الظاهرة، )د:٧الشكل (و. تفصل بين األشجار أو السماء لوناً يفصل بين السحابات

  .ضيته حالة مشابهة يتعادل فيها المدرك وأر،)هـ:٧الشكل (في حين يوضح لنا 

  

  

   

  

  

  ) هـ:٧شكل   (                                   ) د:٧ شكل(                 

  )أ، ب، جـ، د، هـ: ٧ شكل(

  عالقة التضاد بني املدرك وأرضيته
                    

        :::: املدرك هو انتظام داخلي للشكل املدرك هو انتظام داخلي للشكل املدرك هو انتظام داخلي للشكل املدرك هو انتظام داخلي للشكل–د د د د 

 هذا من إلغاء أو إضافة      ويتضح. إن ما يجعل الشكل بارزاً عن خلفيته هو انتظامه الداخلي         

 نجد أننا إذا رفعنا عنه بعـض        )أ: ٨ شكل  (ففي. بعض الخطوط إلى شكل ما على خلفية معينة       

فبدالً من كونه في الـشكل األيمـن مثلثـين          . الخطوط، تغير الشكل لحصوله على انتظام جديد      

  .متقاطعين، أصبح الشكل األيسر مثلثاً تقطع زواياه بعض الخطوط

اك مدركات قوية تقاوم التغير الطفيف، فتبقى على انتظامها الداخلي حتى إذا            لذلك كانت هن  

. غيرنا بعض تفاصيلها؛ومدركات ضعيفة تتأثر بتغير تفاصيلها البسيطة فينقلب انتظامها الداخلي          

  تحـتفظ    )ب:٨شـكل   (ويصور الشكل التالي مدركاً قوياً وآخراً ضعيفاً، فالدائرة اليمنى فـي            

 كمدرك على الخطوط المرسومة عليها، ولكن الدائرة في األيسر تختفي لتكـافؤ             بأهميتها لقوتها 

  .قوة الدوائر األخرى
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  )ب(       )                                                 أ (                 

  ) أ، ب:٨شكل(

  المدرك هو انتظام داخلي للشكل 

   ١٥٦-١٥١، ٢٠٠٣،أحمدفائق،  عن،]٨ ،٧، ٦، ٥[واألشكال

        ::::الفرق بني االنتباه واإلدراكالفرق بني االنتباه واإلدراكالفرق بني االنتباه واإلدراكالفرق بني االنتباه واإلدراك-هـهـهـهـ

إن اإلنـسان يتعامـل مـع البيئـة     «: يربط أحمد عزت راجح بين االنتباه واإلدراك بقوله     

وذلك يتطلب منه معرفة تلك البيئة حتى يتكيف معها، وشرط هـذه المعرفـة هـو                ،المحيطة به 

مه من هذه البيئة وأن يدركه بحواسه كي يـستطيع أن           االنتباه، فعلى اإلنسان أن يتنبه إلى ما يه       

فاالنتباه واإلدراك الحـسي همـا      . يؤثر فيها ويتأثر  بها وبالتالي يسيطر عليها بعقله وعضالته         

  )١٧٧، ١٩٥٥راجح،.( »الخطوة األولى في اتصال اإلنسان ببيئته

 معرفـة هـذا     وبما أن اإلدراك هـو    . االنتباه هو تركيز الشعور في شيء ما      وبذلك يكون   

ولكن بالرغم من هذه العالقـة  . الشيء، مما يعني أن االنتباه يسبق اإلدراك ويمهد الفرد لإلدراك      

 ولكـن   ، يتمثل في أن جميع األفراد ينتبهون إلى موقف ما واحد          ،إالّ أن هناك فارقاً هاماً بينهما     

 وذلك  ،أو اختالفاً بسيطاً  يختلف إدراك كل فرد لهذا الموقف عن اآلخر، وقد يكون اختالفاً كبيراً             

  . إضافة إلى وجهات النظر وعامل الذكاء،يعود الختالف الثقافة والخبرات السابقة

 أن االنتباه في معناه العام هو حالة تركيز العقل أو الشعور بموضوع معـين  وترى الباحثة 

 تماماً وظيفته   ي أن االنتباه استعداد إدراك    « ذكر علماء الجشطالت   وقدلى اإلدراك،   ا  لتعود بدوره 

 أو نحو أجزاء من هذا المجال اإلدراكي، كما اتخـذوا االنتبـاه           ، الموقف ككل  ةمالحظو الشعور

  )١٣٣، ١٩٩٥الجاوي، .(»كنظرية لتفسير اإلدراك
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إذا لم يكن للعين خبرات وتجارب سابقة مخزونة في المخ تقودها إلى معرفـة               «
لمخ أن يفسر الظاهرة المرئيـة تفـسيراً        المواقف المختلفة فإنه يكون من الصعب على ا       

 وال يمكـن    ،فمثالً لو رأت العين شيئاً ألول مرة ال يكون لهذا الشيء أي معنى            . صحيحاً
 وأحياناً قد يتطلب األمر اسـتعمال حاسـة أخـرى           ،تسميته أو اإلشارة إلى ما قد يعنيه      

  )١٠، ١٩٧٦أبو الخير، (. »إلدراك ما يعنيه هذا الشيء
         

 فهو يشمل آالف من الـذكريات       ، واإلدراك دراك الحسي يتضمن أكثر من اإلحساس     اإلف «

  )١٥٨، ١٩٨٠نج، هوقد (.»التي تضاف إلى المحسوس الحاضر لتكملة وضبط معناه

مراحل أربعة تبين ما يحدث فـي اإلدراك، الرتباطهـا بالمجـال            وتشير الباحثة أن هناك     

  :اإلدراكي البصري، وهي كالتالي

  .ا ننتبه إلى ما نحس بهأنن: أوالً

  . حسب انتظام الشكل واألرضية إلى إدراكيتركز االنتباه ويتحول: ثانياً

  .درك الشكل مستقالً عن إطاره وأرضيتهي: ثالثاً

  .ةفهم ذهنياً العالقات الممكنة بين الشكل واإلطار واألرضيت: رابعاً

لتي حددت المبادئ أو تجاربها ا���� Gestalt Schoolومن أهم إسهامات مدرسة الجشطالت 

التي يتم بموجبها ترتيب األجسام تمهيداً ،  العوامل الخاصة باإلدراك التي تساعد في تفسير الكيفية       

عوامـل تنظـيم المجـال اإلدراكـي        (وقد أطلق علماؤها على هذه العوامل اسم        .لحسن إدراكها 

راتيجية معينة   إست ن اإلنسان يستخدم   حيث إ  « ألنها تتصل بعناصر الموقف اإلدراكي     ،)البصري

  )٢٨، ١٩٩١خليفة، .(»هدف تنظيم اإلدراك البصري لألشياء المرئيةلتجهيز المعلومات ب

  

  :البصرياحلسي  عوامل تنظيم ا+ال اإلدراكي

 التـي تـنظم اإلدراك       أو العوامـل   قدم علماء مدرسة الجشطالت عدداً كبيراً من القوانين       

لماء يحدد عدد هذه القوانين تحديداً دقيقـاً، ولكـنهم          ، ورغم ذلك ال يوجد اتفاق بين الع       البصري

  بعضاً منها   أوردت معظم الكتب   وحيثقانوناً من العدد الكلي لهذه القوانين،     ) ١١٤(يتفقون على   

  :ألهميتها وذلك تحت قسمين رئيسيين هما

  .العوامل الذاتية: أوالً

  .العوامل الموضوعية: ثانياً
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الوأ
ً

  :ا+ال اإلدراكي البصريالعوامل الذاتية لتنظيم : 

 ،يرى أنصار نظرية الجشطالت أن العقل قوة منظمة تحيل ما بالكون من فوضى إلى نظام              

وذلك وفقاً لقوانين خاصة، وبفعل عوامل موضوعية تشتق من طبيعة هذه األشياء نفسها، تعرف              

اس جميعاً، وبفضل   بالقوانين أو العوامل الذاتية للفرد، وهي عوامل أولية نظرية يشترك فيها الن           

 تبرز في مجـال     ،هذه القوانين تنتظم المنبهات الفيزيقية والحسية في أنماط أو صيغ كلية مستقلة           

إدراكنا، ثم تأتي الخبرة اليومية والتعلم لكي يعطي لهذه الصيغ معانيها، وبذلك تدخل هذه العوامل 

  .فيما يخص القوانين الموضوعية

ن هذا المشاهد له ميولـه      ، حيث إ  ي للعمل الفني  خص الرائ امل الذاتية تنتمي إلى الش    والعو

وهذه العوامل ذاتها هي العملية العقلية المؤدية إلـى         «. الخاصة واستعداده العام وخبرته السابقة    

، وهذا يؤكـد لنـا      )١٦١،  ٢٠٠٣فائق،  (. »تحول مجرد االنتباه إلى مستوى أرقى هو اإلدراك       

  .سبق االنتباه اإلدراكالعالقة بين االنتباه واإلدراك حيث ي

  : ومن أهم العوامل الذاتية لإلدراك البصري

  : الشعور مبا سبق رؤيته–أ 

إن الشخص الرائي ال يدرك إال ما يرغب إدراكه، فإذا كانت ذاته منحازة إلـى بعـض                 «

مـراد،  . (»فللرائي قدرة على انتقاء المثير ومن ثم إدراكـه        . المثيرات فإن إدراكه سيتجه إليها    

وهذا غالباً ما يحدث في المجال الفني، حين يقصد الفنان التركيز علـى شـيء       ). ١٦٢ ،١٩٦٥

 كأن يبحث عن عالقات الخطوط مثالً، هـذا التركيـز يجعـل             عين فإنه يبحث عنه في العمل،     م

الخ أكثر بعداً، وإذا كان في العمل       ... المثيرات األخرى كاللون أو الضوء، أو الحجم أو الشكل          

المشاهد كبقعة لونية صاخبة أو مساحة بالغة التميـز فـإن           إثارة وجذباً على عين     عنصراً أكثر   

  .بعاد باقي العمل بالنسبة لنقطة الجذبي يعمل أيضاً على إالجذب الالشعور

صالح، . (»نظام باحث عن المعلومات ومنظم لها«وعلى هذا األساس يوصف اإلنسان بأنه   

١٢١-١٢٠، ١٩٨٢.(  

  : فنيوقت تأمل العمل ال -ب 

يستغرق استقبال العمل الفني من المشاهد مجاالً زمنياً مشحوناً بوقائع نفـسية متعاقبـة،              «

  )٨٧،سوديو، بدون. (» وما به من نقاط جذب،ويتحدد طول هذا الزمن وفقاً لطبيعة العمل الفني

  . ول وقت التأمل أو قصره وفقاً لتعدد التفاصيل أو أسطح العمل الفنيطويتوقف 
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وهذا ما يـسمى     (ملية اإلدراك البصري بصورة ميكانيكية مطابقة للواقع المرئي       ال تتم ع  و

يصعب رؤية األشياء على حقيقتها بل تتداخل العوامل اإلدراكية الذاتيـة            إذ   «،)بالخطأ اإلدراكي 

مما يجعل الخطوط والمـساحات     ) ٥٣٩،  ١٩٦١صالح،  .(»في عمليات تصحيح وتعديل وتأويل    

لة عن حقيقتها الواقعية المادية، كذلك ألوان األشياء فإنها تتغير طبقاً           واألجسام تحس بصورة معد   

للوسط المحيط، كما أن األجسام المضيئة تبدو أكبر من مثيالتها الداكنة، كما تـتحكم الخبـرات                

  .السابقة والرغبات والتطلعات والخيال اإلنساني في هذه العمليات الخداعية

  :ذاتي في أخطاء اإلدراك بقولهوقد أكد أحمد فائق أثر العامل ال
� �� �� �� �

 يؤدي في كثير من األحيان إلى خطأ في اإلدراك، Mental set إن عامل التهيؤ العقلي«
وتبدو أخطاء اإلدراك التي تتأثر بهذا النوع من العوامل ـ الذاتية ـ على أنها أخطاء معتـادة،    

 أن نلحظ هذا الخطأ العتيادنا ، فمن النادر"لكد"دون وضع النقطة على الذال " ذلك"فعندما نكتب 
، )د ـ ل ـ ك   (  الحـروف  نقراءتها على النحو الصحيح، ولعدم وجود كلمة مألوفة تتكون م

  )١٦٧، ٢٠٠٣فائق،.(»االً في خلق أنواع من أخطاء اإلدراكالتهيؤ العقلي فعلذلك يكون 

 ،اإلدراكعامل التهيؤ العقلي هو الذي يقدم لنا صورة أرقـى مـن             بالرغم من ذلك فإن     و

   .وعنصراً مهماً فيه هو عنصر القصدية

  

  :ملوضوعية لتنظيم ا+ال اإلدراكي البصريالعوامل ا: ًثانيا
  :  أهمهالقد كشفت تجارب الجشطالت بعض العوامل الموضوعية لإلدراك البصري

         Proximity    ::::عامل القربعامل القربعامل القربعامل القرب        -أ أ أ أ 
        

 الـشكل أو الجـشطالت إلـى أن    إذا كانت المثيرات على شيء من القرب واالنتظام، مال       

تكون المـدركات قـد     ) أ(ي  فف )أ،ب،جـ:٩شكل  (. يصوغ الوحدات المتقاربة في وحدة واحدة     

سنجد ) ب(وفي  . تكونت من أربع مجموعات من الدوائر، كل مجموعة منها عبارة عن دائرتين           

أصـبح  ) جـ(وفي .  ثم تكرار للمجموعتين السابقتين،أن المدركات قد أصبحت من دائرة واحدة     

إن اختالف اإلدراك في كل شكل قد توقف عن         . دة مكونة من دوائر   مجموعتين كل واح  المدرك  

  . قرب الدوائر من بعضها البعض
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  عامل القرب )  جـ ، ب أ، :٩شكل(
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   Simlarity : عامل التشابه-ب 

ية مستقلة عن مثيرات أخـرى      لمثيرات إلى انتظامها في وحدة جشطالت     يؤدي تشابه بعض ا   

ية من  في حقل اإلدراك، تتكون وحدات جشطالتأنواع من المثيراتفعندما تنتظم عدة . تمتزج بها

  .)أ،ب، جـ: ١٠شكل (. المثيرات المتشابهة

ياً عن المثيرات األخرى، بحيث نرى فيه     لنا أن تشابه المثيرات يعزلها جشطالت     يبين  ) أ(في  

كل األول، يلغي عامل القرب الذي قد أثر في إدراكنا للـش ) ب(وفي . أعمدة من مثيرين مختلفين  

المثيرات يوضح لنا استقالل    ) جـ(وفي  . إذاً إن ما نراه هو أعمدة مائلة لكل من نوعي المثيرين          

   .مختلفة ومتميزة عنها تحوطها ية رغم وجود مثيراتالمتشابهة بوحدتها الجشطالت

  

    

  

  

  

  

  
  Continuity : االستمرارية-جـ

 وقوانين االنتظام   ،يق قانون انتظامها الداخل   تميل الجشطالت إلى  االنعزال عن خلفيتها وف       

 ) أ، ب  :١١الشكل  و (.ال تخرج عن كونها استمرار المثير حسب وحدة من رتابة الواقع والتأثير           

   . عدداً محدوداً من االنتظام واالستمراريةيوضح

نجد أن استمرارية الخطين تعزلهما بحيث نجدهما يتقاطعان في عدد مـن النقـاط              ) أ(ففي  

تين ال استمرارية لهما، ولكـن      نجد الشكل يتكون من وحدتين جشطال     ) ب(وفي  . أن يمتزجا دون  

  .كل مجموعة نقط في وحدة رغم التقائهما

 القـوي والجـشطالت     ة الجـشطالت  تخضع االستمرارية في كثير من جوانبها إلى فكـر        

آلخر، ممـا   ففي بعض األحيان يكون عامل االستمرارية إلحدى المثيرات أقوى من ا          . الضعيف

  .يؤدي إلى جذبه إليه أو إخفاء استمراريته الخاصة

 

 

  )أ، ب، ج: ١٠شكل ( 
  عامل التشابه
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   Contour :عامل اإلحاطة والتكميل -د 

ات إلى أن تكمل نفسها رغم نقصها الفيزيقي، فعندما يكون المدرك ناقـصاً             تميل الجشطالت 

. مـل كجـشطالت  ت بحيث يك،في أحد أجزائه، فإن اإلدراك كعملية عقلية تكمل هذا النقص تلقائياً 

 يبين أنواعاً من المدركات الناقصة فيزيقياً والمتحصلة علـى إحاطتهـا واكتمالهـا      )١٢وشكل  (

  . عقلياً

لفراغات غير المكتملة في     الجهاز البصري على ملئ ا     ةوقد اختلف العلماء في إرجاع قدر     

ـ              «،األشياء  ولديـه   ،ور فيرى فريق منهم أن ذلك يرجع ألن الجهاز البصري لدى  اإلنسان متط

قدرة فائقة على تعويض المعلومات الناقصة في المشهد البصري، أما الفريق اآلخر فإنهم يرون              

 وأن المعلومات المخزنة    ،أن هذه العملية ترجع إلى خبرة الفرد السابقة عن الشيء غير المكتمل           

. »فراغـات ري على القيام بملئ هذه ال     عن هذا الشيء في الذاكرة البصرية تساعد الجهاز البص        

(Brown& Thurmond,1993,200)  

  

  

  

  

  

  عامل اإلحاطة والتكميل

   ١٥٩-١٥٧، ٢٠٠٣،فائق، أحمد عن ،]١٢، ١١، ١٠، ٩[: األشكالو

 �F���������������F���������������F���������������F���������������#�#�#�#F�������������������������������������������������������EF�������������������������������������������������������EF�������������������������������������������������������EF�������������������������������������������������������E$$$$EEEE� �� �� �� �

  )أ، ب: ١١شكل(

 عامل االستمرارية

 

 )١٢شكل(



����� �� �� �� �

)٥١(  

ولقد تعاضدت الدراسات التجريبية على جهاز اإلبصار وإمكاناته المتعددة خاصة في مجال            

ين فسلطوا الضوء على العالقـة      يتالإلدراكي، الذي قام به مجموعة الجشط     علم النفس التجريبي ا   

  )١٨-١٧، ١٩٩١خليفة،.(يات اإلبصار واإلدراك البصري والخداعلبين جهاز اإلبصار وآ

  :اجلشطالت وأثرها يف املوقف الفني

من خالل تجارب الجشطالت التي بينت أن هناك عوامل موضوعية خارجية تـؤدي إلـى              

 ذاتية تساعد على ذلك مما سبق عرضـه،         جشطالتية اإلدراك، في الوقت الذي توجد فيه عوامل       

 أثرها على الموقف الفنـي فـي        التالي الجشطالت في العملية اإلدراكية وب     يمكن استخالص دور  

  :االتي

  .أن أول ما ندرك هو كليات دون تحليل لها إلى عناصرها الجزئية   – ١

ألسماء الدالة علـى     وثانيها ا  ،أن ما ندركه هو نوع من العالقات أحدها يدل على األشياء             – ٢

  .تلك األشياء

  .أن األلفة بالمدرك تجعل اإلدراك يتحول تدريجياً عن التفاصيل والعالمات البسيطة   – ٣

تؤدي عملية اختصار العالمات في عملية اإلدراك إلى القدرة على معرفة أكثر من معنى                 – ٤

  .في الشيء نفسه

  .سليماً أو خاطئاًعملية اإلدراك هي قصدية سواء كان اإلدراك    – ٥

  . وعالقة محدودة تعرف الفرد بما يحيط به،اإلدراك السليم هو صلة سوية بعالم المثيرات   – ٦

  .زيادة الخبرة بالمدركات يزيد من قدرة اإلنسان على حسن اإلدراك   – ٧

  . لفاعلية اإلنسان في معالجة عالمه المحيطهو نتاج نهائيالمدرك البصري   - ٨

ن ال يميل إلى العناصر المتنافرة، بل يكتشف في هذه العناصر نوعـاً مـن               عقل اإلنسا   - ٩

كما أوضحت بعض قوانين التنظيم كـالقرب والتـشابه         . التنظيم الذي يضعه في صيغة    

  .واالستمرارية واإلحاطة والتكميل

ـ أن اإلدراك البصري ال يعتمد فقط على الجهاز البصري، بل أيضاً يقوم المـخ               -١٠ اإلدراك ب

   . يؤثر في الرؤيةالذي 

 هناك عالقة بين الحواس المختلفة وبين اإلدراك، أي أن هنـاك عالقـة بـين المثيـرات       -١١

  . وبين ما يدركه الفرد من ناحية أخرى، وبين ما تستقبله الحواس من ناحية،الخارجية
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 اهتمـت   فقـد «بصار،   العصور إلى أهمية دراسة جهاز اإل      تنبه الباحثون في مختلف    ولقد

سات المعملية التي أجريت في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر بالموضوعات التي يقوم              الدرا

عليها هذا الجهاز والتي تؤدي إلى إدراك اللون، والعالقة بين المقاييس الفيزيائية بـشدة المثيـر                

مما يجعل التطرق إلى جهـاز اإلبـصار        ) ٩،  ١٩٧٢فوس،.م.ب.(»وبين اإلحساس الناتج عنه   

  .ة ومتعلقاتها في الدراسة الحالية لدى اإلنسان من األهمية لفهم العملية اإلدراكيومكوناته

  : البصريةالعوامل التي جيب توافرها لعملية الرؤية
  . بجانب عوامل أخرىل التي يجب توافرها لعملية الرؤية من أهم العوام    يعتبر البصر

غيـر مـا يبـصر     )Looking( فإن ينظر اإلنـسان  ،وهناك فرق بين النظر وبين البصر   

)Seeing( ألن النظر يكون شامالً بينما البصر يكون بخصوصية، بمعنى أنك تنظر علـى      «  ذلك

المنازل في الطريق لكنك ال تعرف ما عدد المحالت التجارية وما هي األلوان التي تطلى جدران   

لربما تكـون    و ، تكون كل هذه المسائل مدركة ومحسوسة بشكل دقيق        لكن في البصر  .. الشارع

  .)١٨، ١٤٢٦/٢٠٠٥سلمان، .(»والكم لكل ما ذكربتفاصيل أدق وأكثر من حيث النوع 

  :يعدة عوامل أساسية تشير إليها الباحثة فيما يلات البصرية تتطلب توافرإن رؤية المنبه

  .ير التغ– ٦     .     الجهاز البصري– ١

  . حركات العينين– ٧       .      الضوء– ٢

  . التكيف– ٨      .ر  حدة اإلبصا- ٣

  . الخبرة البصرية– ٩      .  زاوية اإلبصار- ٤

  .                                      الحواف– ٥

   :Optical device  اجلهاز البصري– ١

ألنه يقوم   ،يعد الجهاز البصري السليم من أهم العوامل األساسية لرؤية المنبهات البصرية          

ثة من مصدر التنبيه، أو المنعكسة من أسطح األشياء والتي تحمل           باستقبال الطاقة الضوئية المنبع   

في المشهد البصري، ثم يقوم بمعالجتها      معها المعلومات البصرية المختلفة من األشياء التي تقع         

   .  إدراكياً

 واألجهزة الحساسة التـي     ، فالعين تحلل الموجات الضوئية عبر مجموعة من األعصاب        «

/ ١٤٢٦سلمان،  .(» ليحلل الضوء ويكونه على شكل صور ملونة       ،للدماغتنقل الموجات الضوئية    

١٨، ٢٠٠٥(.  
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م  لهذا الموضوع، حيث قسم الخاليا       ١٨٠٢ عام   Yengولقد تعرض العالم البريطاني يونغ      

  :المخروطية إلى ثالث مجموعات غير متساوية الحس لمختلف اإلشعاعات اللونية وهي

-   » �� ����	
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من هنا يمكن استنتاج أن عين اإلنسان يمكن أن ترى جميع األلوان باستخدام خلـيط مـن                 

نسب مختلفة من ألوان ثالثة معينة وهي على الترتيب األزرق، واألخضر، واألحمر وأن هـذا               

  .التي تحدث اإلحساس اللونيالترتيب منظم على أساس الموجات 

         : : : :The Eye Camera Analogy    تشابه العني بالكامريا

 ومجـال اإلدراك    ،تعتبر العين هي حلقة الوصل بين األشياء الحقيقة واإلحساس البصري         

البصري والقدرة على التكييف في مجال واسع بما يتفق مع متطلبات  اإلنسان، ولكن البـد أن                 

 فإن العين البشرية تحتوي     ، ما هي إال عبارة عن آلة تشبه العين البشرية         ندرك جيداً بأن الكاميرا   

على مكونات بالغة في التعقيد والدقة لتحقيق الصورة التي يرى بها اإلنسان من خـالل عينيـه                 

 لتحقيق عملية النظر والبصيرة التي يشاهد بها كل المناظر واأللـوان         ،وأجزاء أخرى من جسمه   

والكاميرا تعمل أيضاً بنفس المبدأ الذي تعمل به العين البشرية لتـشاهد            «لخا...والكتل واألشكال   

فهناك كم هائل من المكونات داخل الكاميرا الفوتوغرافية تعمل جميعاً من           ... أو تصور األشياء    

الفـصل  (كما سيتـضح فـي      ) ١٨،  ٢٠٠٥/ ١٤٢٦سلمان،  .(»أجل تحقيق صورة فوتوغرافية   

  .كاميراتناول مكونات ال حين )الرابع

  :ومن العوامل التي تساعد في إدراك المسافات والتي تختص بالبصر منها

  . التباين بين الظل والضوء– ١

 عملية يتوقف عليها إدراك المسافات النسبية بين األشياء فكلما ابتعد الشيء            وهو: المنظور  – ٢

الهـواء والـضباب   وبالتالي يصغر حجمه، فيؤثر     . المرئي تقل تفاصيله الدقيقة أو الجزئية     

  .والدخان في لون الشيء المرئي عن بعد أو قرب

 وذلك عكس ،تكون سرعة الشيء المرئي من بعيد إذا تحرك بصورة بطيئة: سرعة الحركة  – ٣

  .الشيء القريب
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. الرؤية بالعينين هي العامل األساسي إلدراك البروز في وضـوح         : اختالف المنظر بالعين    – ٤

 متماثلةرة الشيء المرئي ال تطبع على شبكية كل عين في نقطة          ويرجع ذلك إلى أن صو    «

  )١٤٨، ١٩٩٥الجاوي، .(»ومن هنا يكون إدراك البروز. تماماً

ومن الدراسات الهامة في هذا الميدان فيما يتعلق بالتشابه بين العين والكاميرا ما نراها في               

 كما هو   -تشريحي لجهاز اإلبصار     باعتبارها مدخالً مفيداً للمهتمين بفهم التكوين ال       ،)١٣شكل  (

 فبينما يقوم   -ن تجربة البحث     حيث تستخدم الباحثة الكاميرا في جزء م       ،مفيد في الدراسة الحالية   

 من العين والكاميرا بعملية تسجل المرئيات بوسائلها الخاصة، فإن العين تتميز بمساعدة العقل كل

إلضاءة، على سبيل المثال يمكن للعين      والخبرة واإلحساس في تجنب الوقوع في تضليل فروق ا        

  .تسجيل المرئيات في العالم الخارجي بصورة أكثر دقة من الكاميرا
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  )١٣شكل (

   التكوين الرئيسي للعين والتشابه بين العين والكاميراتوضيحي يبينرسم 

  )ميكانيكية تكوين الصورة ( 

  (Braunstein, Myron L.,1979,18 )عن 
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يدخل الضوء عن طريق فتحة العدسة التي         ١
  .يمكن التحكم فيها بضبطها

يدخل الضوء عن طريق القزحيـة التـي        
  .تتحكم في كمية الضوء

م تغيير المسافة بـين العدسـات والفـيلم       يت  ٢
  .لتجميع الضوء إلى البؤرة

العدسات تغير من شكلها بما يتناسب مـع        
  .التغير في مسافة الشيء المرئي

  .صورة ضوئية مقلوبة صغيرة الحجم  .صورة ضوئية مقلوبة  ٣

صورة غير مرئية على الفيلم تتكون مـن          ٤
جزئيات تتغير حسب كمية الضوء على كل       

  .جزء

صورة غير مرئية على الشبكية تتكون من       
  .جزئيات مختلفة على حسب كمية الضوء

الـورق  (صورة واضحة عل سطح مستو        ٥
  ).الحساس

  .صورة خارجية واضحة المعالم

تكون هناك عملية رسم للصورة ثم يتبعهـا          ٦
  .عمليات كيميائية

اإلنسان يرسل كل هذه المعلومات إلى نقطة       
فيها أعقـد العمليـات      يتم   ،معينة في المخ  

  .الكبيرة الكيميائية والفيزيائية

  ) ١(جـدول رقم 

   ٢١، ١٩٩١إسماعيل شوقي ، ،خليفة، عن )را التشابه بين العين والكامي( 

                                                                                                          Light : الضوء– ٢

الضوء هو العامل الثاني من عوامل الرؤية البصرية، حيث  يلعب الضوء دوراً هاماً فـي                

 ألننا نرى األشياء من خالل األشعة الضوئية التي تصدر عنها، أو التي ،رؤية المنبهات البصرية

فالعين تحلل الموجات الضوئية عبر مجموعة من األعـصاب واألجهـزة         « .انبعثت من سطحها  

 ». ليحلل الضوء ويكونه على شكل صور ملونـة        ،الحساسة التي تنقل الموجات الضوئية للدماغ     

  )١٨، ١٤٢٦/٢٠٠٥سليمان، (

من هنا تأتي أهمية الضوء بالنسبة للمصور الذي يعمل في ظـروف اإلضـاءة المختلفـة                

 ويمكن أن يستغل الفنان خاصية الضوء من حيث شدته وانخفاضـه            ،ليتمكن من رؤية عناصره   

 علـى    تم إسقاطه   إذا ما  ،والتالعب بالدرجات الضوئية المختلفة في إنتاج أعمال مبتكرة خاصة        

  . خصائص وإمكانات مثيرةهيئات وأسطح لها
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 Intenesity of eye sight : حدة اإلبصار– ٣

  .ويعتبر عامل حدة اإلبصار هو المسئول عن وضوح الرؤية في المشهد البصري

 التـي   حدة اإلبصار تعني قدرة العين على الرؤية الواضحة للتفاصيل الدقيقة في المنبهات           ف

ها تعني قدرة الجهاز البصري على تحليـل التفاصـيل الدقيقـة            نتقع في المشهد البصري، أي إ     

فالفرد ذو حـدة اإلبـصار      .  التي يمكن رؤيتها عند مسافة معينة      ،والمتباينة في المشهد البصري   

 تقعان على خلفية بيضاء على      ،تين قريبتين من بعضهما   بيعية يستطيع أن يرى نقطتين سوداو     الط

الحكـم   تعنـي    ،ن حدة اإلبصار وفقاً للمثال السابق     أي إ . حداًُنفصالن وليسا شيئاً وا   أنها شيئان م  

  .الصحيح عما إذا كانت هناك منطقة بيضاء تفصل بين النقطتين السوداوتين أم ال

 األول: رها أهمية عامالن رئيـسيان وهناك عدة عوامل تؤثر على حدة اإلبصار، ولكن أكث    

اءة في المشهد البصري، وسـوف تقـدم        منها يتعلق بخصائص العين، والثاني يتعلق بشدة اإلض       

  :الباحثة مختصراً لهذين العاملين فيما يلي

  :  خصائص العين–أ 

تحدث الرؤية الواضحة لألشياء عندما تتركز األشعة الضوئية المنعكسة من سـطح هـذه              

 ألن هذه «، التي تتركز في بؤرة الشبكية،)الخاليا المخروطية (األشياء على المستقبالت الضوئية     

 حيث إنها تقوم بجمع التنبيهات البصرية المختلفة        ،لمستقبالت الضوئية أساسية في عملية الرؤية     ا

 ثم تقوم بتشفيرها وتحويلها إلى نبضات عصبية يتم إرسـالها مـن خـالل               ،من األشياء المرئية  

وهذا مما   )Fatt,1992,113(. »العصب البصري إلى المراكز البصرية بالقشرة المخية لمعالجتها       

  .ؤكد أن الرؤية البصرية للفرد هي رؤية جشطالتيةي

  :  شدة اإلضاءة–ب 

فعندما يتغيـر متوسـط     ،  تؤثر شدة إضاءة المشهد البصري تأثيراً بالغاً على حدة اإلبصار         

 بحيث تتكيف مـع     ،الضوء المحيط بالعين فإن حاسة الجهاز البصري بالتبعية تقوم بضبط نفسها          

. أسرع مـن التكيـف للظـالم      هوو عكس التكيف للظالم، و    الوضع الجديد، والتكيف للضوء ه    

 من  لى الرؤية، وكي يتم البد    وعملية التكيف للظالم أو للضوء هي عملية حتمية تساعد العين ع          «

  )٢٠، ١٩٩١خليفة، . (»حدوث تغير في حجم إنسان العين

ر الحيـز   وحدة اإلبصار يتم قياسها بعدة طرق، ولكنها جميعاً تتطلب التحديد الدقيق لمقـدا            

   ). زاوية اإلبصار( والذي يسمى،الذي يشغله المنبه في المشهد البصري
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 Angle of sight زاوية اإلبصار - ٤

إن زاوية اإلبصار تعني قيمة الزاوية المتكونة عند بؤرة عدسة العين الناتجة مـن تالقـي       

  .عدسة العينالممتدة بين الحواف الخارجية لألشياء وبؤرة ) الفرضية(الخطوط المستقيمة 

  

  

 ويتوقف مقدار زاوية اإلبصار على حجم الشيء المرئي وبعده عن العين، فإذا كـان               «
 وكان أحدهما أكبر من اآلخر، فـإن        ،هناك منبهان يقعان عند نقطة واحدة في المشهد البصري        

 قيمة زاوية اإلبصار المتكونة للمنبه كبير الحجم ستكون أكبر من قيمة تلك الزاويـة المتكونـة               
للمنبه صغير الحجم، أما إذا تغير موقع أحد هذين المنبهين فإن زاوية اإلبصار المتكونة لهـذا                

 وفقاً لموقعه الجديد من العين حيث ستزداد قيمتها كلما اقترب موقع            ،المنبه ستتغير هي األخرى   
أحمـد  .(»المنبه من العين، بينما ستقل قيمتها كلمـا بعـد موقـع هـذا المنبـه عـن العـين                   

  .)٤٨، ٢٠٠٥،٤٧،وبدر
  

   Edges: احلواف– ٥

 فعلى الـرغم مـن أن األشـعة         «ننا ال نستطيع أن نرى األشياء المختلفة بدون الحواف        إ

الضوئية المنعكسة من أسطح األشياء تسقط على المستقبالت الضوئية في شـبكية العـين إال أن    

هـاز البـصري يحـس      لجفا )Gur,1991,20( . »العين ال تستطيع رؤيتها ما لم يكن لها حواف        

، حيث يأخذ الحدود الفاصلة ويزيد من صـفاتها    «،طبيعة المعلومات التي يستقبلها   ب بطريقة تلقائية 

  (Coren,1994, 24).»لذلك يصبح الجانب المظلم أكثر ظلمة والجانب المضيء أكثر ضياء

  :Change التغري – ٦

شياء الثابتة، حتـى لـو      إن عين اإلنسان يصعب عليها رؤية األشياء المتحركة، خالف األ         

كانت جميع الشروط الالزمة للرؤية الواضحة متوفرة، وعلى أية حال إن عيوننا تقـوم بعمليـة               

  :هماعاملين التغير تلقائياً من خالل 

 التي تـسقط    ،يقصد به التغيير في كمية وموقع األشعة الضوئية       :  األول عاملال« –أ  

ذا النوع تقوم به العضالت الهدبية      على المستقبالت الضوئية في شبكية العين، وه      

  .التي تتحكم في توسيع وتضييق حدقة العين

 الحركـات الالإراديـة للعـين، وهـذه الحركـات طفيفـة            وهو: لثانيالعامل ا –ب  

 حيث تتجه هذه الحركات   ،تقوم بها العضالت التي تتحكم في حركة العين       ،وتلقائية

ه الحركات التلقائيـة أن حـواف       وينتج عن هذ  . يميناً ويساراً، وألعلى أو ألسفل    

المنبه البصري تتحرك باستمرار على المستقبالت الضوئية، وتقوم هذه العضالت       
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بتلك الحركات باستمرار حتى لو كان الفرد يثبت بصره على نقطة ثابتة، ولمـا              

�(Ditchburn, 1981, 227)����.»لذلك ال نشعر بها كانت هذه الحركات طفيفة �� �� �� �

 Eye movement حركات العينني – ٧

إن الحركات التي تقوم بها العين تجعلها تحتفظ بالصورة التي تكونها للشيء المتحرك على              

  .بوضوحشبكية، حتى تتمكن من رؤية هذا الشيء المستقبالت الضوئية في نقرة ال

ونظراً ألن معظم األشياء التي نراها متحركة، لذلك تعمل حركات العين على تعقب األشياء 

 وتنقسم حركات العين إلى نـوعين رئيـسيين همـا حركـات             .المشهد البصري المتحركة في   

  :التحول،وحركات االنحراف وهما كما يلي


�א����ل–�������W� �

يقصد بحركات التحول تلك الحركات التي تجعل العينين تتحركان في نفس اتجـاه حركـة        

ت القفزية، وهمـا كمـا      الحركاحركات التتبع و   :المنبه، وتنقسم حركات التحول إلى نوعين هما      

  :يلي

١ - R>��  : �!آ�ت ا�

�,!ك          J ء�W X58�� N�8ا� �M� آ�ت -�5م!� �   ٠وه

  : ا�,!آ�ت ا�5>;��– ٢

 الحركات السريعة التي تجعل العين تنتقل من نقطـة تثبيـت            «إن الحركات القفزية تعني   

  (Irwin,1993,121) .»البصر على أحد أجزاء المشهد البصري إلى نقطة أخرى

وهذه الحركات ضرورية للرؤية الواضحة ألنها تجعل صورة الشيء المرئي التي تتكـون             

أثناء عملية التنقـل الـسريع      ففي  « .داخل العين تقع على المستقبالت الضوئية في نقرة الشبكية        

 إال صوراً مشوشة لألشياء، ولكـن        الفرد ال يرى  ، آخر في المشهد البصري    للعين من موقع إلى   

 يستطيع الجهاز البصري أن ،ح مكونات المشهد البصري من خالل حركات العين القفزية      بعد مس 

  (Hallet,1998,112).»يكون رؤية مركبة للمشهد البصري ككل


�א��א���–�����W� �

 وفقـاً   ،إن حركات االنحراف تعني تغيير حجم زاوية اإلبصار لمكونات المشهد البصري          

 عن ،ث تختلف زاوية اإلبصار التي تتكون لهيئة منبه ماحي« نلحجم الجزء الذي تركز عليه العي   

تلك التي تتكون ألحد مالمحه، ولذلك تختلف حركات االنحراف عن الحركات القفزية في الوقت              
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ـ   ، حيث نجد أن الحركات القفزية أسرع من حركـات االنحـراف           ،الذي تستغرقه  ت ا ألن حرك

  .في األشياء إلدراكهااالنحراف تركز دائماً على التفاصيل الدقيقة 

  Accomodation:  التكيف– ٨

 أي أن العين تتكيف     ،ويقصد به قدرة العين على تغيير تركيزها تلقائياً حسب تغير المسافة          

  .حسب قربها من الجسم المرئي أو بعدها عنه، فتدركه بشكله الطبيعي

(www.allaboutvision.com) 

   Visual experience : البصرية اخلربة– ٩

كد الكثير من الفالسفة والعلماء أن الخبرة تلعب دوراً في إدراكنا للمرئيـات البـصرية،               أ

  .وبالتالي أثرت هذه الخبرة على التجربة الجمالية التي يمر بها الفنان

وتشير الباحثة إلى نتائج دراسية قام بها بعض من العلماء تؤكد دور الخبـرة فـي إدراك                 

  .)م١٩٩٥(، والثانية في عام )م١٩٧٤(ولى أجريت في عام المنبهات البصرية، الدراسة األ

 ،منهما بصره في مرحلة الطفولة المبكرة     ولقد أجريت هاتان الدراستان على فردين فقد كل         

ثم استعاداه بعد مرور خمسين عاماً، ولقد بينت هاتين الدراستين أن هذين الفردين رغـم أنهمـا         

أنهما لم يتمكنا من التعـرف علـى أبـسط المنبهـات         إال   ،استعادا بصرهما بعد العالج مباشرة    

ويرجع السبب إلى أن هذين الفردين لم تكن لـديهما خبـرة            «.البصرية مثل الكرات والمكعبات   

بصرية سابقة عن هذه األشياء لكنهما تمكنا من التعرف عليهما بعد رؤيتهما لها عدة مرات، ولقد    

ب دوراً هاماً في إدراكنا للمنبهـات البـصرية         خلص الباحثون بأن الخبرة البصرية السابقة تلع      

  K(Sacks,1995,62). »المختلفة

وفيما يلي سوف تتناول الباحثة اإلدراك ودوره في التعبير الفني باعتبـار أن الموقـف               

 وهو خالصة ما تريد الباحثة التوصل إليه مـن خـالل مـا           ،ما يهم الدراسة الحالية   الفني هو   

  .عرض في هذا الفصل

        ::::تعبري الفنيتعبري الفنيتعبري الفنيتعبري الفنيودوره يف الودوره يف الودوره يف الودوره يف الاإلدراك اإلدراك اإلدراك اإلدراك 
ره في  أما عن اإلدراك وأثره على الموقف الفني عامة، فسوف تتناول الباحثة اإلدراك ودو            

، وما يتطلب ذلك من الوقوف على أهم المتعلقات المؤدية إلى ذلـك             الوصول إلى اإلنتاج المبدع   

وما يـستدعيه   االنفعال،  اإلدراك و  باإلدراك، لخبرة، والخبرة الجمالية وعالقتها    التجريب، وا  مثل
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العمل الفني والتعبير، التجريب والتأليف، االنتباه      :  لبعض المعاني مثل   ذلك من إجراء ارتباطات   

 بصدده، وهو كيفية  نحنوالفهم، الحدس واإللهام وذلك لإللمام بالكثير من جوانب الموضوع الذي

  .ة البصرية المرتبطة باإلدراكومعاصرة، من خالل الرؤية إنتاج أعمال فنية إبداعيالوصول إلى 

 فـي توضـيح     ،الذين كان لهم دور   ويتضمن التناول عرض لبعض آراء الفالسفة والفنانين      

ذهب الكثير من علماء النفس إلى أن هنـاك عنـصراً      تفسير تلك المتعلقات سابقة الذكر، حيث       و

اع التأثيرات، كما أنها    عامة بين البشر قابلة لشتى أنو      فالحواس   «ذاتهاجمالياً في عملية اإلدراك     

  )١٠، ٩، ٢٠٠٢ريد، . (»متشابكة مع بعضها البعض

مال الفنية، ذلك أن الجمال     هذا مما جعل التطرق لموضوع اإلدراك هاماً حين تناول األع          

 الذي يضمن للعمل الفني في النهاية قدرتـه          هو  فالجمال « . اإلدراكية أن يؤثر على حواسنا   البد  

  )٢٢، ١٩٨٥عطية، . (»على التأثر

 دورها في التعبير الفني، ترى الباحثة أنه البد من توضيح من حيثولفهم العملية اإلدراكية 

  . باإلدراك وبالخبرة الجمالية عالقتهمامن حيث) التعبير الفني والتعبير(مفهوم 

  

  :معنى التعبير والتعبير الفني

 اللفظـة   مصدرهأن  ب«) م١٧٥٠( التعبير في عام     BaumgartenFFFF١١١١EEEE  باومجارتن لقد عرف 

  التي تعني اإلحساس، إنه يدل أوالً على دراسة ما هو محسوس في المعرفة             aistnesisاليونانية  

 فهو اآلونة الوسيطة بين الحاسـة       ،بر كشكل محسوس  رس بعدها التفكير في الجميل المع     لكي يك 

  ).١٤، ١٩٦٣برا،.(»والرضا

 داللة وجدانية   «نهض إلى تفسيره على أ    ، فيتجه البع  )التعبير(قد اختلفت اآلراء في تفسير    لو

يتوجب علينا أن نميز ثالث ويذكر ريد أنه     )٣٨،  ١٩٥٩إبراهيم،  .(تدرك بطريقة حدسية مباشرة   

أوالً اإلحـساس أو اإلدراك الفـوري       :مراحل في التجربة الجمالية الكاملة تجاه العمـل الفنـي         

مدرك، وثالثاً رد فعل عقل المشاهد      للموضوع، ثانياً رد فعل الجهاز العاطفي لشكل الموضوع ال        

في العمل الفني، وجميع ما يثير من تداعيات        ) المضمون(لطبيعة المفهوم الفكري للموضوع،أي     

  )٢٩، ١٩٦٨ريد، . (»ثانوية

                                                 
حب لفـظ   فيلـسوف ألمـاني صـا     ) م١٧٦٢-١٧١٤ ( Baumgartenالكسندر جوتليب   : باومجارتن )١(              

بطريقة ) علم الجمال(، ويرى أن الذي يريد أن يقوم بتحليل نظرية )األحاسيس(وكان يقصد بالجمال ) االستطيقيا(

 )١٤، ٢٠٠٦خضر،.(الحساسية الفنية، والتفكير الصافي: مقنعة يجب عليه أن يمتلك صفتين هامتين
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أن التعبير عنصر مستقل قائم بذاته، وكأنما هو يمثـل مجموعـة مـن              « )ياناسانت(ويرى  

للصورة الجمالية، مادياً كان هـذا المـضمون أم         التأثيرات التي تضاف إلى المضمون الخاص       

مـن خـالل   (فالتعبير إنما ينفذ إلى مجال الشعور من خالل عملية االستثارة الوجدانية    »صوريا

  )٧٣، ١٩٦٩سويف، (» )اإلدراك الحسي المباشر

 أن هناك أهمية للجانب السيكولوجي المرتبط باإلدراك واإلحساس، فالتعبير           الباحثة ترى و

 كما أنـه    - حسب رأي سانتيانا     - بذاته   اً قائم الً من وجهة نظر الباحثة ليس عنصر مستق       الفني

 التعبير الفني سواء كـان      إنما،ليس فقط نشاط عقلي يعني بصياغة أفكار مطلقة أو أنماط تلقائية          

فإنه فـي كـل     بط باالرتباطات السابقة للمتذوق،   داللة وجدانية تدرك بطريقة حدسية أم كان يرت       

ن براعة الفنان المعاصر أصبحت تقاس بقـدر        د من أهم عناصر العمل الفني حيث إ       ال يع األحو

  .إمكانية تعبيره عن الواقع وليس نقله الحرفي له

  : عطيةيقول

إن ضرورة الفن ليس في كونه ينسخ صوراً للواقع المرئي، وإنما في مقدرته              «

هو لغة للتشكيل محملة بخبـرة      فالفن  . على جعل ما هو خلف العالم المرئي قابالً للرؤية        

المرونـة  (و)حريـة التعبيـر   (و)الطالقة(، و )األصالة(: الذاتية، كما أن معايير مثل     فنانال

التحليـل والتركيـب البـصري      (، والقدرة على    )التفكير الرمزي (، والميل نحو  )الخيالية

، )الم الواقع ربط عالم الحلم بع   (،واستطاعته)لغة مستقلة ( اً امتالك الفنان  ، وأيض )والتشكيلي

  )١٣، ١٩٩٦عطية، (.»ها تعد اليوم من أهم المعايير على مستوى اإلبداع في الفنكل

  

 تخص المجال الفني     هامة  وما جاءت به من قوانين     ،نظرية الجشطالت  أهمية   هذا مما يؤكد  

 واعتبارهـا أساسـاً فـي التعبيـر     ، الذي يعتمد على ذاتية الفنان،حين دعت إلى اإلدراك الكلي  

فاإلدراك الكلي يعتمد على الفكـرة وعلـى        « ،بداع الفني في الفن التشكيلي بفروعه المختلفة      واإل

من هذا المنطلق   ). ٣٠،  ١٩٨٣البسيوني،  .(»التصوير الذاتي لما تكون عليه األشياء     و  المفهوم،

 غير منطق اإلدراك الحسي      منطق آخر للتعبير    قد اتخذ   والمعاصر  أن الفن الحديث    الباحثة رىت

منطق اإلدراك الكلي وذلك لكشف الحقيقة الفنية، وهو مدخل مغاير لإلدراك الحسي الذي بني أي 

 ،ن الفنان في هذا اإلدراك يعتقد أن الحقيقة الفنية موجودة خارج كيانه           حيث إ «عليه الفن التقليدي    

 قد  ا وكشفها وتسجيلها وبخاصة في الوقت الذي لم تكن فيه الكامير          ؛وهو يدأب على البحث عنها    

 البـسيوني، ( .»البصرية تسجيل الحقائق    - بتتبع تاريخ الفن   -ن  اكتشفت بعد، حيث كان هم الفنا     

٢٨، ١٩٨٣(  
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والحقائق البصرية تأتي على درجات في تاريخ اإلنسانية، فكلما اتجهنا إلى الفنون البدائية             

وعلى الـرغم  . والقديمة كانت محاولة التسجيل رمزية أكثر منها واقعية، تحمل مضاميناً بصرية  

 إال أن هذه التحريفـات   اإلغريقيمن التحريفات األولى في الفن البدائي،والمصري القديم، والفن         

كانت تقل تدريجياً كلما اقترب الفنان من تسجيل الحقيقة الواقعية خارجه، حتى أنـه بوصـوله                

والنـور،   قواعد المنظور، والظـل،      ت كشف )في القرن السادس عشر    (لعصر النهضة اإليطالية  

  .وبدأت الصور تظهر ثالثة أبعاد، وترسم في فراغ، مما جعل الحقيقة البصرية تبدو في ذروتها

عـضوي فـسيولوجي، أو     :  يمكن الكشف عن العالقة بين التعبير الذي يكون عاماً في مجال           و

)  المعبـر  الفـن (الفنـي أي التعبيـر الفنـي أو         حسي وبين التعبير الفني الذي يعبر عن العمل         

Significant-art »              وهو ذلك االصطالح الذي يطلق على العمل الفني الـذي يتـسم باإلجـادة

 ووضوح مضمونها   ،إذ يعني تألق الفكرة الموضوعية التي يهدف إليها الفنان        . وبراعة األسلوب 

 والمعاني والمضامين التـي يريـد     ، ويتفهم أبعادها ومراميها   ،بحيث يمكن للمشاهد أن يستوعبها    

  )١٤٣، ١٩٧٢حسن، .(»يوحي بها للمشاهد عند أول نظرة تقع على اللوحةالفنان أن 

 التـي   )تألق الفكرة (:  فعند القول  ،كما يمكن إدراك العالقة بين التعبير الفني وبين اإلدراك        

يهدف إليها الفنان فإن هذا يعني أن هناك دوراً للعقل عند قيام الفنان بالعمل الفني، وطالمـا أن                  

قل فال بد من تواجد اإلدراك، فحين يستوعب العقل الفكرة ويفهم أبعادها فهـذا              هنالك وجوداً للع  

هو قدرة على إدراك العالقـات فـي        «يعني أنه يقوم بعملية إدراك لهذه الفكرة، ذلك أن التفكير           

، ١٩٧٩يوسـف،   . (»الموقف المشكل واستبحار الحلول وإيجادها بإعادة تنظيم الخبرة الـسابقة         

على األشكال أبعاداً رمزية ومدلوالت يحولها إلى أدوات تعبيرية تعمل على           فالعقل يضفي   ) ١٥

 ينبثق التعبير الفني من أعمـاق الفنـان وكأنـه           ، حيث يةالخروج بعمل فني يحمل صفة ابتكار     

عصارة من مشاعره نتيجة لضغط موضوع ما على حواسه الطبيعية وميوله، فيتحول إلى أفكار              

  .لفنان إلى عمل فني متكاملوانفعاالت شعورية يترجمها ا

  

 وليس  ،إن عملية التعبير برؤية فنية إنما هي عبارة عن تركيب في فترة زمنية             «
وال يعني بالفترة الزمنية الفترة التي ينفذ بها الفنان إنتاجـه، ولكـن يعنـي             . تنفيذاً تلقائياً 

منهـا   حتى يحـصل     ،الوقت الذي يتفاعل فيه اإلحساس الداخلي مع الموضوع الخارجي        
ثير فينا خبرات ومعان مستوحاة مـن       ، وكذلك عندما نتعمق في الخامة ت      ..تشكيل وتنظيم 

كأننا مشتعلون بنار   صبح   أي حينما نستلهم ن    ،ة أو منظر  وقد نثار بفكر  ... خبراتنا السابقة 
  )١٩٧٩،٢٦يوسف،.(»عالى تحرق القش وتحول الخام إلى إنتاج جاهز متقن على مستو
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 حيث يتفاعـل     بالنسبة له   المدرك  هي المثير البصري   ، بل أثراً في الفنان  فالبيئة إذاً تحدث    

التي تنمو من خالل التجريب لتصبح خبـرة         ونتيجة لهذا التفاعل يحدث اكتساب الخبرة،        ،معها

  .جمالية

  :التجريب واإلدراك واخلربة اجلمالية

ات التي تطرأ عليها،    إن التدريب على الرؤية الجيدة والتمييز بين األشكال ومالحظة التغير         

وإدراك العالقات تساعد على تنشيط الفكر وزيادة رصيد الخبرة المرئية الذي يعين في عمليـة               

 وإعادة الصياغة والتنسيق بين العناصر، وهذا كله يعتبر في صـميم ممارسـة األداء               ،التأليف

فـالنظر إلـى    . نـة التجريبي الذي يؤدي إلى إنشاء عدد من الحلول التي تتميز بالطالقة والمرو           

ات فـي الطبيعـة      واإلحساس بها تدريب جيد على التأمل ومالحظة التغير        ،األشياء المحيطة بنا  

  .الفنيها ليزيد من رصيد خبرتنا المرئية وفكرنا ونظم تركيبها وبنائ

 هي عبارة عن محصلة عناصر كثيرة أو نتـاج ألشـياء كثيـرة أو هـي                 :فالرؤية الفنية 

ل الناتج من اندماج خبـرات الفنـان الماضـية والحـسية الحاضـرة               خالصة التفاع  :باألحرى

 ولكنهـا   ،بالمؤثرات الخارجية من علوم وآداب وفلسفة فال تنشأ رؤية فنية منفصلة عن الحيـاة             

  .تتفاعل وتتطور وتتغير مع استمرار هذه الحياة

رؤيـة البـصرية     أي فهم العالم من خالل ال      ،إن الرؤية الفنية تقع دائماً داخل العالم المرئي       

التي تكون الخطوة األولى نحو الرؤية الفنية بما فيها من خيال وتفكير وعمليات إبداعية أخرى،               

 أو  ،التي تنمو وتتطور من خالل البحث والتجريب، فكلما كان الفرد على دراية بالخبرة األدائية             

 إذا صادقته معاناة في      استطاع أن يطوع رؤيته    ، أو الخبرات التقنية في الفن     ،الخبرات التشكيلية 

وبالتالي هو الـذي    . الخبرة الجمالية، وبذلك يكون التجريب هو الطريق إلى اإلنتاج الفني المبدع          

  .يؤدي إلى إكساب المزيد من الخبرة الجمالية

 DE VENCIنشيدافويؤكد الفنان 
 لقب«:ار التجارب باستمرار حيث يقول على أهمية تكر)١(

 وانظر إن كانت التجربة ختبرها بالتجربة مرتين أو ثالث، عامة اأن تجعل هذه القاعدة حالة

  )٥٢، ١٩٩٩علي، . (»األثر أم ال سستحدث نف

                                                 
 من أعظم فناني عصر النهضة ولد في بلدة )م١٥١٩-١٤٥٢ ( Leonard DE VENCIليونارد : دافنشي) ١(           

 وهو رسام وشاعر ومهندس وعالم ومخترع وفيلسوف        Vinici) فينشي( بالقرب من مدينة     Anchiano) انشيانسو(

وموسيقي، فهو شخصية من شخصيات التاريخ الفذة، نبغ في الرسم، وقاده ذلك إلى اقتحـام ميـدان التـشريح                   

  ).٣٧، ١٩٩٠بوذينة، ). (م١٥٠٦-م١٥٠٣) (الموناليزا(لوحة في العالم والرسم والمنظور، وهو صاحب أشهر 



����� �� �� �� �

)٦٥(  

  . بينهمااًناك اختالفوتنوه الباحثة عن العالقة بين التأليف والتجريب، إذ يرى البعض أن ه

ـ       ����Compositionالتأليف هو تكوين    « شكل جديد، وضوابطه في المكونات األساسية التي ت

أما التجريب  ..  ونظم أخرى في التشكيل      ،البناء وتركيب العنصر الجيد في إطار عالقات جديدة       

فينشأ عن عمليات الحذف أو اإلضافة والتصغير والتكبير والتحطـيم والتحريـف والتلخـيص              

  )٨١ ،١٩٧٨زكي،.(»)العنصر(والتجريد للعالقات المكونة للشكل الطبيعي 

ب هو الموصل إلى اكتساب الخبرة المؤدية بدورها إلى التحليل          ويستنتج من ذلك أن التجري    

 أن التجريب في الفـن      «وفي ذلك يؤكد علي المليجي     .واالستنتاج للوصول إلى ابتكارات جديدة      

، ١٩٧٨المليجي،  . (» وفي الخامات  ، وفي التقنيات  ، وفي األسلوب  ،هو مفهوم شمولي في الفكرة    

٢٠٩(.  

س ن التشكيلي شمولي التعبير محمل بالبحث والتجريـب ولـي         ن الف إ: وبذلك نستطيع القول  

فالتجريب ما هو إال أسلوب في األداء الفني يقدم حلول جديـدة            .  لما يحيط بالفنان     تسجيالً ونقالً 

 ،مستحدثة لخبرات الفنان السابقة ورؤيته المعاصرة للبيئة من حولـه أساسـها اإلدراك الجيـد              

ه   عكس فكر إلى إنتاج عمل يع مشكالته الفنية، يصل في النهايةالستنتاج ابتكارات جديدة تتمشى م

  .ونظرته إلى موضوعه

وترى الباحثة أن الخبرات الخاصة بفكر كل فنان تؤثر على أنواع التجريـب، فالتجريـب               

والبحث عن بنائيات جديدة للمفردة يختلف عن التجريـب         ) فازارلي(على المفردة التشكيلية عند     

في البحث عن تركيبة جديـدة فـي الـصور          ) سيزان(وكذلك عند   ) وندريانم(على الشكل عند    

  .في محاوالته لتبسيط الشكل) ماتيس(تختلف عن 

إن التجريب في الفن غير محدد بأسلوب أداء معين،بل هو اتجاه إليجاد البـدائل لألفكـار                

بطريقة تعكـس    والمواضيع التي يتناولها الفنان في محاولة لربط المجرد بالمحسوس           ،والخامات

فالتجريب ٍأسلوب يوضح ويعـرض الجوانـب الجماليـة         . واقعاً جديداً يتناسب وروح العصر      

  .للموضوع الذي يتناوله بطرق جديدة غير مألوفة، تعكس دالالت ومعاني غير مألوفة

 القيام بأكثر مـن     هولكي يصبح العمل الفني مبكتراً فإن تعبير الفنان عن فكرته يستلزم من           

  .ضع لفكره التجريبي،وبذلك يكون التجريب هو الذي يقود  الفنان إلى االبتكارعملية تخ

 القائم  )النتاج الفني المبدع  (فعمليات اإلدراك المختزنة في العقل تلعب دوراً أكبر في ظهور           

على اكتساب الخبرة،وهو غاية الفنان، حيث أن تلك العمليات اإلدراكية تفقد قيمتها إذا لم تجـد                 

  .ى التنفيذ والممارسةطريقها إل
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ؤثر الباحثة قبل توصيفها بأنها إحـساس أو تـأثر أو           وعند الحديث عن الخبرة الجمالية ت     

فالفن ليس في جوهره تعبيراً أو وصفاً كمـا         . تعبير، فقد يكون كل ذلك، ولكنها شيء آخر أيضاً        

بالحسية الذاتية،    خبرة من نوع خاص ليست        - أيضاً   -إن الفن في جوهره     . أنه ليس خلقاً بحتاً   

، وال يمكن فهم حقيقة الفن إن لـم نفهـم طبيعـة             ةهو خبرة جمالي  بل  وال بالعقلية الموضوعية    

  ).الخبرة الجمالية(

هم التطرق إلى الخبرة الجمالية باعتبار أن الفن في مضمونه هو لذا ترى الباحثة أنه من الم    

 ، من خالل حواسـه اإلدراكيـة      ، مع بيئته  خبرة جمالية، تلك الخبرة التي ال تتم إال بتفاعل الفرد         

تفاعل له دور كبير في صميم التعبير الذي يكشف في العمـل الفنـي خصائـصه الفرديـة                  فال

  . ومضمونه

كما أن التفاعل يحفز الفنان للقيام بتجاربه الخاصة التي لها دور في صميم التعبير الـذي                

ل فنية تحمل قيماً جمالية قائمة على        والوصول إلى إنتاج أعما    ،يكشف في العمل الفني خصائصه    

  .الفكر التجريبي للفنان 

  

  :اإلدراك والخبرة الجمالية

 الخبرة الجمالية مجموعة من العادات واالتجاهـات والمهـارات          «:يقول محمود البسيوني  

ومع كل فنـان    .  يشكل وحدة أو تكامل التعبير الفني الدال على هذه الخبرة          ،صيغت في قالب ما   

  )٩٣، ١٩٨٩البسيوني، ( » .ر التفاعل مكتسباً لوناً خاصاً بسبب ذاتية الفنان وتفردهمتمكن يظه

 فإنه  ،من ذلك يتأكد أن كل ما يقوم به الفرد من جهد أو نشاط أو انفعال أثناء تعبيره الفني                 

أي أن التعبير الفني هو الذي يصل بالفنان في النهاية إلى إنتاج            . يترجم في النهاية إلى عمل فني     

العنـصر اإلنـساني    لتعبير الفني هو    أن ا «وبالتالي يمكن استنتاج    . العمل الفني الذي يسعى إليه    

الحقيقي الذي يكمن في صميم العمل الفني أو هو الحساسية اإلنسانية الكامنة في مخيلـة الفنـان          

اط  أي أن العمل الفني هو نتيجة نـش        )٣٠،  ١٩٧٧عبد الدايم،   .(»والتي أخرجها في إنتاجه الفني    

  .وانفعال وحساسية ومخيلة الفنان

أن التعبير  «):م١٩٥٤ -م١٨٦٩( H.mattisse) هنري ماتيس (فعن االنفعال في الفن يؤكد      

الفني هو تعبير عن انفعال فيرى أن الخلق هو التعبير عما في نفوسنا، وكل جهد ابتكاري أصيل                 

نا أن نفعل ذلـك بالخامـات       ينبعث من الداخل، ويجب علينا أن نتعهد شعورنا بالرعاية، ويمكن         

المستمدة من العالم الخارجي داخل ذاته ـ ذات الفنان ـ حتى يصبح موضوعه سمة وجزءاً من   
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. » ويعكسه على اللوحة على أنه ابتكار ذاتـي        ، ويستحوذ على هذا الموضوع داخل نفسه      ،كيانه

  .)١٤٦، ١٩٥٧البسيوني، (

الية والتجربة الجمالية، وكلها مهما اختلفـت       وقد قام العديد من الفالسفة بتفسير الخبرة الجم       

تلك التفسيرات نجدها تشترك في تأكيدها على أهمية الخبرة وارتباطها بإدراك الفنـان وتفاعلـه          

  .وإحساسه مع الحياة

لذين تناولوا موضوع الخبرة الحيـة       وهو من أهم فالسفة العصر ا      Deweyفيوضح ديوي   

رة محال أن تتم دورتها داخل كيان الفرد الواحد منفـرداً           إن الخب «التي يتمرس بها الكائن الحي      

توتر يدفع إلى نشاط، ثم تحقيق للغاية المنـشودة         ... عما حوله، بل هي تفاعل بينه وبين بيئته،         

  عند ديويفالفن) ٤، ١٩٦٣ديوي، .(»فيزول التوتر، وبعدئذ توتر جديد وإشباع جديد، وهلم جرا

مة لديه هي النزعة التجريبية التي تتخذ نقطة انطالقهـا مـن             والنزعة العا  ،هو خبرة أو تجربة   

  .الحياة العامة

 ذلك التفاعـل الـذي أكدتـه نظريـة          –وبذلك يربط ديوي الخبرة بتفاعل الفرد مع بيئته         

 إذ يرى ديوي أن الخبرة ثمرة لهذا التفاعل وسلـسلة متنوعـة مـن               –الجشطالت في تجاربها    

 من التوقف والسكون، كما أن عمليـات االنجـاز ال تلبـث             التغيرات، ال تلبث أن تمر بفترات     

  .بدورها، أن تصبح نقطة لعمليات جديدة من التطور

أن الفن هو ظهور االنفعاالت « على دور االنفعال في الفن حيث يرى)١()فيرون(ويؤكد 

(Emotion) تنقل إلى الخارج بواسطة تمازج الخطوط واألشكال واأللوان أو توالي  التي

  ).٤٦، ٢٠٠٢تولستوي، .(»رات واألصوات والكلمات الخاضعة إليقاعات معروضةاإلشا

أن الفنون أن تساعدنا على الشعور إن من ش«:  إلى حد أبعد فيقول����FFFF٢٢٢٢EEEE( 3Alainآالن(ويمضي 

، ويسهب )٩٤، ١٩٦٦إبراهيم، (.»بذواتنا والتعرف على حقيقة مشاعرنا، فهي مرآة للنفس

  :لجمالي الذي يقوم به العمل الفني في صقل الذوق فيقول في الحديث عن الدور ا)آالن(

                                                 
 فيلسوف فرنسي حديث صاحب كتاب علم الجمال وهـو كتـاب منطقـي              )م١٨٨٩-١٨٢٥(:  فيرون )١(           

 .)٤٦ ، ٢٠٠٢تولستوي، (. وواضح في تعريفه للجمال

فرنسي معاصر علـى رأس الحركـة المثاليـة          فيلسوف وأديب    )م١٩٥١-١٨٦٨ ( Alain,E:  آالن )٢(             

  .)٢٤٩، ١٩٩١عطية، (. المعاصرة في فرنسا

 
���� 
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بل من ... أن تنظم أهواءنا  ) مثالً(إنه ليس منِ شأن األعمال األدبية والموسيقية        «

 Perticalier Le) الجزئـي (ِشأنها أيضاً أن تقمع ما في ذاتيتنا من جزئية لكي تحيـل      

ذاتيتنا أن تخرج من أفقها الـضيق        فاألعمال الفنية إنما تهيب ب     Universei) الكلي(إلى  

) والـذوق (ه الفهم والوعي والتعبيـر   اً ملؤ المحدود لكي نقف من العمل الفني موقفاً سمح       

إنما هو الوسيلة التي تسمو بالمتأمل إلى المستوى الجمالي الذي يستطيع عنده أن يـدرك               

  )٩٦، ٩٥، ١٩٦٦إبراهيم، (.»العنصر الكلي فيما هو بشري

 العمل الفني بالفهم الذي هو الطريق إلى اإلدراك، يشترك الفهـم مـع              )نآال(وبذلك يربط   

 إلى اإلدراك، وبالتعبير الذي هو من أهم عناصر العمل الفنـي،            تمهيداالنتباه في أن كال االثنين      

 ،وهذا كله يعني أن العمل الفني يفتح أمامنا العالم اإلنساني كلـه           . بط بالجمال توأيضاً الذوق المر  

  .يحده زمان أو مكانالذي ال 

  :دراك الحسي وارتباطه بالجمالاإل على دور )نتيانااس(ويؤكد 

 إن طبيعة الجمال كائنة في اإلدراك الحسي الذي يـصاحبه حكـم نقـدي، وأن اإلدراك                 «

 إدراكاً عقليـاً    األشياء كما أنه يميز بين إدراك    . الحسي الممزوج بالحكم النقدي، هو إدراك للقيم      

 إدراكاً حسياً نقدياً يلتقط ما فيها من قـيم،          األشياء عليه في الواقع، وبين إدراك       ليعرفها كما هي  

ن عند سانتيانا وثيق الصلة  فالف)١٧، ١٩٥٨، نتيانااس(»كما أنه البد من حدوث نشوة عند إدراكه     

  .تعبيريدراك حسي خالص أو حدس إبالفلسفة كأنما هو مجرد 

  :الخبرة اإلدراكية

لك ذ وب ،دائمة التفاعل بين الذات المدركة والبيئة الخارجية      ) وحدة دينامية (العملية اإلدراكية   

 بـل   ،يتكون لدى الفرد خبرة إدراكية حسية ال تتوقف عند حدود إدراك وفهم ما تعنيه المرئيات              

تتطور وترتقي إلى ما هو أبعد من ذلك لتتحول تلك المدركات إلى أنظمة ليس لها وجـود فـي                   

اك الـصيغ تطـوراً     حيث يعتبر إدر  ) صيغ(ظم المؤثرات الخارجية في أنماط      الواقع ، فالفنان ين   

فعملية تأويل الصيغ واألشكال ليست عملية بسيطة، بل عملية معقدة يشترك فيها «لعملية اإلدراك 

  ).٢٩، ١٩٥٥راجح، . (»راك العالقات بين األجزاء وبعضهاالتذكر والتفكير والتفسير وإد

حسي من أهم عناصر الخبرة الجمالية، فليس الفن إال تعبيراً عـن            وهذا يعني أن اإلدراك ال    

 ولكن  االنفعـال فـي       ،الجانب الوجداني، وقد يكون تعبيراً عن أفكار الفنان وذاتيته وتصوراته         

  .المقام األول إذا قيس باألفكار
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  : في دور اإلدراك الحسي وارتباطه بالخبرة الجمالية فيقول)ديوي(ويضيف 

ر خبرة ما محكومة من خالل عملية الرجوع إلى عالقات النظـام  وما دام تطو   «

.  فإن هذه الخبرة البد وأن تصبح في مظهرها العام ذات طبيعة جماليـة             ،التي نشعر بها  

فمثالً عند تصوير لوحة، نجد أن في كل مرحلة من مراحل الخبرة نوع من التطلـع أو                 

 ،ل بين الفعل التالي مـن جهـة       الترقب لما سوف يحدث، وهذا الترقب هو حلقة االتصا        

 وتبعاً لذلك فإن النـشاط      ،والنتيجة التي ستترتب عليه بالنسبة إلى الحس من جهة أخرى         

هما احـد إنما هما وسيلتان متبادلتـان تعـاون إ       ) اإلبداع والتذوق (القابل  الفاعل والنشاط   

 وإالّ لن   نها كل واحد في اإلدراك الحسي،     استمرار على زيادة حصيلتها بحيث إ     األخرى ب 

  )٨٢، ١٩٦٣ديوي، .(»يكون جمالياً

  :اإلنتاج الفني والعملية اإلدراكية

ية وهناك رابطة ق  «:العملية اإلدراكية فيقول  ب إلى ارتباط عملية اإلنتاج الفني       )ديوي(ويشير  

متينة تجمع بين العملية الفنية في اإلنتاج والعملية الجمالية في اإلدراك، فعندما يمـضي الفنـان                

 البد أن يمضي في عمليـة التـشكيل وإعـادة           ه إنتاجه، فإن   في وجودمكه الحسي عما هو     بإدرا

  )٨٧، ١٩٦٣ديوي، (».ومثل هذه الخبرة إنما تتم في صميم اإلدراك الحسي المباشر... الصياغة

 ما دامـت الفنـون الجميلـة فـي     «: ليؤكد لنا ارتباط الفن بالجمال فيقول     )نتيانااس(ويعود  

إبراهيم،  (.»)استاطيقية(ترض فيها أن تجيء متضمنة لقيمة       فإلنتاج فهو ي  صميمها ضروب من ا   

١٤، ١٩٥٩(  

خبرة جمالية وال يمكن فهم     ...  أن الفن في جوهره خبرة من نوع خاص        )سويف(كما يؤكد   

أحسن ما توصف به الخبرة الجماليـة، أنهـا         «...حقيقة الفن، إن لم تفهم طبيعة الخبرة الجمالية         

  )، المقدمة١٩٥٩سويف، .(»دد مع كل خبرة جمالية جديدةوالدة جديدة تتج

 أن التجربة الجمالية، هي الخبرة التي تضفي على مجموعة مـن األفعـال              )ديوي(ويرى  

 عمل يقوم به اإلنـسان      واإلحساسات واألفكار المتناثرة، وحدة واتساقا،ً ففي كل خبرة عقلية، أو         

  .ط بين أجزائه يرجع إلى االتساق والنظام والترابجانب جمالي

 وهـي المتعـة     ،إن الفنان المبتكر ال يعنيه في لحظات اإلبداع سوى الخبرة التي يمر بها            

  .الجمالية التي يحققها لنفسه، وقد تصبح أيضاًَ مبعث سرور واستمتاع المشاهدين لعمله

ن وهناك مفهوم آخر لالبتكار يؤكد على أن اإلبداع يتطلب من الفنان البحث والتنقيب، وليكو

أن االبتكار هو كشف فني أو علمي يتطلب من الفنان أو         «عمله كشفاً أو ابتكاراً لالطالع بالجديد       
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غيره من المبتكرين تنقيباً في األغوار، وأن بدونه ال يعد العمل كشفاً أو ابتكاراً بل يكون إنتاجاً                 

  )١٠٩، ١٩٧٨عبد الحليم، .(»عادياً من عمل الخبرة المتكررة

ر يجب أن يكون قريباً في سلوكه من سلوك المكتشف شجاعاً فـي مواجهـة               فالفنان المبتك 

جميع الصعوبات من أجل بزوغ فكرته الخاصة التي يؤمن بها ويريد تحقيقها وإظهارهـا إلـى                

البـسيوني،  .(»فالفكرة هي نقطة البداية، هي اإلثارة األولى أو هي مقدمة العمل الفني           «الوجود،  

٤٩، ١٩٩٠(  

دها ال تكفي إلنتاج عمل مبتكر،كما أن العقل وحده دون البحث والتنقيب            أي أن الخبرة وح   

 العالقة بين كل من اإلدراك والتجريـب والخبـرة          ال ينتج عمالً فنياً مبتكراً، ومن هنا يظهر لنا        

  .الجمالية في الوصول إلى اإلنتاج الفني المبدع

�:ا باإلدراكوعالقتهميف الفن ��������Creativityواإلبداع��������Imagination اخليال �� �� �� �

هـ اهتم باإلدراك الحسي وأوضـح      ٤٢٨إن العالم المسلم ابن سينا المتوفي سنة      «

 ،كيف يدرك العقل الكليات، وصنف اإلدراك إلى مراتب أدناها مرتبة اإلدراك الحـسي            

 ،الذي يعني انتقال صورة الشيء الخارجي إلى الذهن، وأعالها مرتبة الخيال أو التخيـل     

 ألنها موجودة فقط في صفحة الخيال       ،تزعة من المادة تبرئة أشد    حيث يبرئ الصورة المن   

 الحس أي أنه يستعين بالتخيل في انتزاع الكليات من الجزئيـات            في ،دون وجود مادتها  

  ).٢٣، ١٩٧٩موسى، .(»المدركة بالحس

  

حيث يقـوم الخيـال بـالجمع       « في العملية اإلدراكية     اًوهذا يعني أن للخيال والتخيل دور     

 ما بين األساليب المألوفة لإلدراك في صياغات وتراكيب وحلول شكلية غير منطقيـة              والتوفيق

  )٣٠،١٩٩٠حسن،. (»تفضي بخلل وتوتر واضح في البناء النهائي للشكل الخيالي

وبذلك يعمل الخيال في الفن على تغيير وتبديل الواقع المصور، ويفـسر صـابر عكاشـة                

 األفكار والمفاهيم عن الواقـع بـصورة مغـايرة          ثأن الفن الخيالي يعيد صياغة حدو     «: حسين

وإعادة الصياغة هذه تتطلب القدرة على إدراك الواقع وفهمه،          .)٣٠،١٩٩٠حسن،( ». ومعكوسة

فالخيال هو الذي يبـدع الـشكل       « .كما تتطلب حضور الوعي الحسي لدى الفنان وتقوية خياله        

  )٦٨، ١٩٨١العشماوي،  (»مل الفني ينبع من داخل الع، وهذا الشكل العضوي،العضوي

خميس، . (»تنشيط الحواس وتدريبها على االستخدام غير المحدود      «ويقصد بالوعي الحسي    

٢٧، ١٩٦٨.(  
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أما تقوية الخيال فيقصد بها أن تتسم نظرة الفرد بسعة األفق وإدراك مجاالت الحياة، فمثل               

ما يعنيه وما يفكر فيه ما هو       هذه النظرة تهيئ للفرد حياة متفتحة غير محدودة، فالفرد نفسه كل            

إال حصيلة التجارب والخبرات التي اكتسبها نتيجة التعامل المستمر بينه وبين المحيط الذي يوجد              

  . فيه

ل بمعناه العام يشمل جميع العمليات التي ينشأ عنها استحـضار صـور             يوالتخ«

.  أم ال  سواء أكان ذلك االستحضار مطابقاً فـي مجموعـة للتجـارب           (Imagery) ذهنية

فاستحضار الصور الذهنية للمدركات الحسية الماضية، وكذلك تذكر الحوادث الماضـية           

 والشعور بأشياء غير حاضرة، كل هذه تـسمى        ،كما حدثت تقريباً، وتوهم حوادث لم تقع      

تخيالت بمعنى التخيل العام، أما التخيل بمعناه الخاص فمقصور على تصور حوادث لـم      

  )٢١ ،١٩٩٠حسن،. (»في دائرة التجارب الماضيةتدرك من قبل ولم تدخل 

 أن التخيـل    «:)١( Aristotls)أرسـطو (وبارتباط التخيل بالمدركات الحسية أوضح      

حركة انبثقت عن اإلحساس بأمرين، األول أن اإلحساس واإلدراك أساس التخيل، والثاني            

حـساس بالمـدركات،     ديناميكية فعالة، وإذا كان التخيل ناتجاً عن اإل        أن التخيل عملية  .. 

فصور اإلدراك الحسي قد تبدو متشابهة لصور التخيل مع فارق بينهما تحكمـه القـوة أو                

صور التخيل أضعف وأكثر غموضاً من صـور        لضعف، وأيضاً الوضوح أو الغموض، ف     ا

  )١٩٩٠،٧٤ ، حسن( .»الحس

ـ  ،وبذلك يشترك الوعي الحسي مع الخيال في التوصل إلى الخبرات غير المحدودة            ؤدي  ت

إلى إكساب خبرات جمالية أيضاً غير محدودة تعبيراً عن ذات الفنان وتمثيالً للعـالم الخـارجي                

ـ      ن وإطـالق  االمحسوس، تلك الذات التي تبلورت نتيجة لتنمية الوعي الحسي بكل ما يحيط بالفن

ضي الفنان   لينتج في النهاية فناً هو في حد ذاته الخبرة الجمالية التي تر            ،خياله إطالقاً غير محدد   

  .خبرة لها مواصفات شكلية ولونية نابعة من ذات الفنان

هـي   -في مفهومـه   -ن الخبرة الجمالية إ: John Dewey: وفي ذلك يقول جون ديوي

ن كل خبرة شعورية تنطوي بالضرورة على قدر معين من الطابع الخيالي،      وإ.... خبرة تخيلية،   

                                                 
فيلسوف إغريقي، من أعظم فالسفة كل العصور، أسس في « )م.ق٣٢٢-٣٨٤ ( Aristotls :أرسطو )١(           

ثرت في تـاريخ    ويعتبر المنطق من أبرز اإلسهامات التي أ      ). المشائية(أثينا مدرسة خاصة به عرفت بالمدرسة       

 )٤٧، ١٩٩١كونزمان، ( ».ساس لكل منطق تقليديالفكر الغربي وقد أصبح منطق أرسطو األ
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وال تصبح هذه الخبـرة فـي         ويضيف    ا يحيط به  كما تكمن كل خبرة في تفاعل الكائن الحي بم        

  )٤٥٩، ١٩٦٣ديوي، . (»جانب الشعور أو اإلدراك إال من خالل االستفادة من الخبرات السابقة

فخبرة الماضي تصاغ من جديد لتنسجم وتتعايش مع الظروف الجديدة التي تواجهها، مـن              

خصصين في المجـال الفنـي       واهتمام المت  ،هنا جاءت أهمية موضوع اإلدراك الحسي في الفن       

بالنظريات العلمية التي تتعلق باإلدراك والعمليات اإلدراكية، وذلك انطالقاً من أهمية موضـوع             

  .اإلدراك ذاته للفرد

  تمثـل شـبه    والحقيقة أن المعنى األساسي للخيال عند السيكولوجيين هو استحـضار         «  

هـذا  ولعـل    )Harod,1988,129( » بالفعل دإدراكي، أو فعلي أمام الفعل لشيء ما غير موجو        

 - ودون حاجة إلى التفكير    - فعندما ينظر الفنان إلى وعاء زجاجي فإنه يعرف       . ينطبق في الفن  

 لو وضع فـي مكـان غيـر     وذلك إلمكانية كسره  ،في أي مكان  يمكن وضعه   أن هذا الوعاء ال     

ولعل الفن  . بقةمخصص له، فهذه صورة خيالية جسدها الفنان على نحو تركيبي من الخبرة السا            

ن تخيل أشياء   شاهد على ذلك، حيث استطاع الفنانو     الحديث والفن المعاصر بكل اتجاهاتهما خير       

  .أكثر من خياليةئمة على صفات خيالية أساساً، بل  قاخارج تجاربهم الجمالية، فأنتجوا أعماالً

 بصيرة فنيـة    فالعمل الفني إنما هو رؤية وإحساس قبل أن يكون عمالً وهو قبل هذا وبعده             

نها تتصف  أعلى في درجتها من اإللهام، حيث إ      خيل، بل هو رؤيا حدسية، وهي أبلغ و       توانفعال م 

  .بالفطنة والذكاء وتمتزج بالخبرة

العـشماوي،  ( »أن الفن حدس أو صورة أو خيـال       « عند تحديده للفن   )١()كروتشه(ويؤكد  

  عطية، (. » الذاتي األصيل وهو تعبير عن الحدس،ن الفن عيان وحدسإ«: ويقول)٦٩، ١٩٨١

 هو اإلدراك المباشر لموضوع التفكير وله أثره في العمليات الذهنيـة            «����Intuitionوالحدس  

المختلفة وبه نكشف عن أمور ال سبيل إلى الكشف عنها عن طريق سواه، وهو أشبه بالرؤيـة                 

  ).٢٦٧، ١٩٩١عطية، .(»المباشرة

 فعله  يرة الجمالية، نستشعر ثمة عمالً يس     الخبرومن خالل تناول الباحثة اإلدراك وعالقته ب      

 يؤدي إلى حضور وتمثل الشيء الجديد في كيفياته التعبيرية على نحو أكثر      ،في الموقف الجمالي  

                                                 
فيلسوف ومؤرخ وسياسي إيطالي، ومن  Croce, Benedetto) م١٩٥٢-١٨٦٦(كروتشة، بنديتو  )١(           

. رة الخالصة وغير الخالصةوقد ميز بين الصو. أكثر الفالسفة على مر العصور الذين رأوا أن الفن هو الحدس

 ).٢٥٨، ١٩٩١عطية، (
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 أو أكثر وحدة من الشيء العادي في خبرتنا العادية، وأن قيمة هذا العمل تكمن فـي أن                  ،تركيزاً

ومما ال شك فيه    . سع في امتدادها ومجالها وفاعليتها    يجعل ملكة إدراكنا أقدر على الممارسة وأو      

  .أن هذا العمل الذي يسري خالل موقفنا اإلدراكي الجمالي هو فعل الخيال

فالخيال اإلبداعي نمط جديد أو تسلسل من الصور الخيالية التي تخدم في حل مشكلة مـا،                

ولذلك فهو هام في جميـع      وهو وسيلة داخلية جيدة لتمثيل المشكلة ومحاولة البحث عن حل لها،          

 ،فالفنان ذو القدرة الخيالية العالية هو من يحدث المواقف التي لم يفكر فيها أحد من قبله                .الفنون

فجمع الصور والتخير بينها وضمها بعـضها       « .أو التي توجد من قبل، بل قد ال توجد بعد ذلك          

. »ملكـة اإلبـداع  إلى بعض في أي عمل فني، كل ذلك يفتـرض أن يكـون الفكـر متمتعـاً ب           

  ).٦٩، ١٩٨١العشماوي، (

 فهذا يعني أن التفكير اإلبداعي يعتمـد علـى          ،وبما أن للخيال دوراً في العملية اإلدراكية      

تسم باألصالة والجدة والطرافـة     ل الذي يسعى من أجل إنتاج صوراً ت        وهو الخيا  «،الخيال النشط 

جديدة وقدرة علـى     من القيام بتركيبات      وفي القدرة على اإلدهاش من خالل تمكن الفنان        ،أحياناً

  ).١٣٨، ١٩٨٧عبد الحميد، .(»إنتاج أنساق تفسيرية جديدة لم يسبق إليها

إنما هو التصرف اإلبداعي في كـل مـن         «التشكيلي من الوجهة اللغوية والفنية      فاالبتكار  

 واللون  الخطوط والمساحات وطبقات األلوان بما ال يحظى من الطرق واألساليب، ذلك أن الخط            

 ، ينطويان على طاقات ال حد لها من المعالجات ذات التأثيرات الفنيـة            –ن   كعنصرين تشكيليي  –

  ).٣٦٧حسن، بدون، .(» من صور الجمالغيرنهائيةالتي تعتبر 

 الخـط،   ،والمصور المبدع هو من يستطيع القيام بذلك مستخدماً الوسائط التشكيلية كاللون          

ل الرؤية التي تكتسب أبعاداً جديدة من خالل الحركة الحـرة  الضوء، وغير ذلك من وسائل تشكي   

ت غيـر   للخيال، مثل االستخدام المستحدث للخامات واألدوات وطرق األداء بجانـب اإلمكانـا           

  .المحدودة للخبرات البصرية

وتستفيد الباحثة من بعض الخامات واألدوات المستخدمة التي تثير خيالها اإلبداعي وذلـك             

  .لقات ومخارج جديدة للفن المعاصربهدف إيجاد منط

  فليس Tradition وبين الموروث    Creativityوترى الباحثة أن هناك عالقة بين اإلبداع        

فاالبتكـار يختـار مـن      .  مثلما ليس هناك نتيجة بدون سبب      ،هناك ابتكار بدون موروث تماماً    

  .الموروث ما يخدم أغراضه الجديدة فقط، فهو ليس استعادة الماضي

إنتاج شيء ما على أن يكون هذا أو هو ، سابقداع هو ابتكار الشيء على غير مثالإلبإن ا«
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خضر،  . (»الشيء جديداً في صياغته وذا تأثير في مجاله وإن كانت عناصره موجودة من قبل               

١٤٨، ٢٠٠٦(  

 فهذه مسألة نسبية تختلف باختالف      ن الحكم على العمل الفني من حيث إنه عمل مبدع         غير أ 

فالفنان الذي يقوم بعمل فني به مقومـات اإلبـداع ويـدخل            « :)ريد(وفي ذلك يقول    . األمزجة

 قد ال يكون بالنسبة لشخص آخر بما يدخل عليه سـرور الـشخص              –السرور على شخص ما     

 فاألمزجة الشخصية تختلف باختالف تكوين شخص من بيئة إلى أخرى أو في مجتمـع               –األول  

  )١٧٢، ١٩٩٦النجدي،.(»ى معقدةآخر وكذلك تحت ظروف اجتماعية أخر

   :املعاصرة واإلبداع

فمن األمور المسلم بها أن حرية التعبير هي  «إن حرية التعبير تؤدي إلى االبتكار والتجديد،

 حيث تكون الحرية    ، الذي يتيح للفنان أن يبدع ويبتكر ويستلهم مكنون ذاته         ،الجو والمناخ المالئم  

ــالزم ــام الم ــصر الع ــي العن ــان،ه ــاره  ، للفن ــه بأفك ــق في ــذي يحل ــال ال ــو المج  وه

  )١٩٧٢،٣٣٤حسن،FKFKFKFK»ومشاعره

حيـث  كتملة التكوين مبنيـة علـى الخيال،      استحداث وإنتاج جوهري ألعمال م    «فاإلبداع هو 

�)١٦، ١٩٧٩يوسف،(.»الترابط والتنظيم الجديد،فاالبتكار صياغة جديدة بعالقة وتنظيمات مبتكرة �� �� �� �
رة إلى درجة ال يمكن معهـا       الدوام بمفهوم المعاص  يرتبط مفهوم االبتكار في الفنون،على      و

 ، إغناء إرثه بعمل جديد لم يسبق أن وجد من قبل، فنان ابتكار عمل ما أي أي يستطيع تصور أن 

عالم،وإن لم يكـن فـي       والتغيرات الجارية من حوله في ال      ،إن لم يكن متمثالً لتصورات عصره     

وال ...  متجلية في حداثة الشكل والمضمون،زمنية معاصرة بمعنى الحداثة ال    ذا رؤيا  المقام األول 

نا خالف  يعني هذا أن االبتكار بهذا المفهوم مقصور على عصرنا  التكنولوجي الراهن، إذ لو قل              

بـالطبع   الماضي الذين كانوا     العظيمة التي أثمرتها جهود فناني    نجازات  ذلك أللغينا كل أهمية لإل    

 ،رة من تمثيل لألصل من موروثات الماضي وإبداع للجديـد         معاصرين ألزمانهم بكل ما تعنيه المعاص     

فاالبتكار إذاً مرتبط بحداثة المبتكر في زمنـه، بعقليتـه التـي            «الذي يلبي متطلبات العصر ويواكبها،    

  )٣ ،٢٠٠٤عدد من المؤلفين، .(»هضمت الموروث األصيل والمعاصر اإلبداعي

لى المحيط، وإلى تأثيرات البيئة وتحوالتها لقد أصبح الفن في اآلونة األخيرة يولي االهتمام إ

 فقد جذبت العلوم الحديثة لغة      «،التكنولوجيا المعاصرة بالعلم و بوهذا النمط مرتبط    . في الطبيعة   

 وبفضل االستفادة   ،الثقافة والفن، وأصبح باستطاعة الفنون أن تتحد من خالل األنماط الجماهيرية          
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  )١٤٣، ٢٠٠١عطية، .(»من تقدم الوسائل التكنولوجية

إن الرسم بالمفهوم المعاصر تجربة إبداعية من الخطوط والمساحات والمالمس          «

وأصبح مفهوم الرسم ... يحكمها التكوين الجيد المعبر عن شخصية الفنان، ويحمل طرازه

هو نوع من العالقـات يكـشف عـن         . المعاصر يعني خط الفكر التمهيدي إلبداع الفنان      

فرادة التجربة، وطرازها المميز، وارتباطها بشخـصية       : توقعوالبد أن ن  . بصيرة الفنان 

الرسم هو تفكير بالخطوط يكشف عن عالقة، كمـا أن التـصوير            . الفنان، وتأخذ شكالً  

، ١٩٨٩البسيوني،  (.»تفكير باللون يكشف عن عالقات، فهو سر من أسرار الفنان الدفينة          

٣٦، ٣٥(  

مبدأ الشكل، وهو مشتق مـن  : ساسين هماأن يعتمد على أوعلى كل فإن أي عمل فني البد        

 ومبدأ اإلبداع الذي يختص     ،العالم العضوي ومن الجانب الموضوعي العام لجميع األعمال الفنية        

إن الشكل هو وظيفـة     «.به عقل اإلنسان الذي ينظم وينسق ويدرك ويدفعه إلى االبتكار والتذوق          

  )٤٧، ٢٠٠٢ريد، .(»لتخيلمن وظائف اإلدراك، أما االبتكار فهو وظيفة من وظائف ا

 التي أشـار إليهـا رودلـف        -إن عملية اإلدراك تتحقق من خالل التنظيم وإعادة التنظيم          

وإن ارتبـاط عمليـة اإلدراك بمفهـوم        .  والتفاعل وإعادة التفاعل بين الفنان والبيئـة       -أرنهيم

م وإعادة التنظـيم    ذلك أن عملية التنظي   . االستبصار، جعلها ذلك أقرب إلى مفهوم الفن واالبتكار       

التي يقوم بها الفنان هي في حد ذاتها تشير إلى التوازن الذي يكدح الفنان من أجل تحقيقه، وهذا                  

وبالتالي يتحقق كمال العمل الفني ويكتسب      يمثل واحداً من الميل الكلي في الطبيعة نحو التوازن،          

  .صفات إبداعية
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  :اخلالصــــة 
جديد له فرديته وال يمكن أن يضاهيه بأي ) جشطالت(لتعبير الفني هومما سبق يتأكد لنا أن ا

  والعنـصر  (الذاتي،  ) العنصر الداخلي (شيء في الطبيعة، ذلك أن العمل الفني يتضمن عنصرين        

  .الموضوعي وكالهما يعتمدان على قيام الفرد بنشاط عقلي) الخارجي

عال الفنان أو تعبير عما يثيـره فـي         ويمكن القول بأن اإلنتاج الفني إنما هو تعبير عن انف         

العالم الخارجي، وبالتالي يوضح العمل الفني قدرة الفنان على إيصال شكل أفكـاره ومـشاعره               

 وذلك حين يعمل الفنان على إعادة صياغة للمرئيات التي أثارته وإظهارها في شـكل               ،لجمهوره

ذهـن الفنـان عـدة تعـديالت        جديد مبتكر متمثالً في إنتاجه النهائي، حيث تأخذ الصورة في           

وتحويرات يتعاقب فيها الحذف واإلضافة والتنسيق والتأويل حتى تصبح تلك المرئيـات التـي              

 يتمثل فيه الخلق واإلبداع، أي أن العمل الفني يكون إبداعاً ألشياء جديدة غيـر        ،أثارته عمالً فنياً  

 والخطـوط،  ي يدرك العالقات،  مألوفة من قبل، وهذا اإلبداع والتجديد يستوجب وجود العقل الذ         

واأللوان واألشكال في مجال الرؤية الذي اختاره وحدده فيترجمها في صيغ جمالية لها فرديتهـا               

  .المتميزة التي تعبر عن ذاتية الفنان وخبرته وتجربته الجمالية

 وعالقتهما ،من تلك المنطلقات المتعلقة بموضوع اإلدراك واإلدراك البصري بصفة خاصة 

 النظـري   -المـستويين ل الفني المبدع،أسست الباحثة فكرها في الدراسة الحاليـة علـى            بالعم

 من خالل أبعاد الرؤية واإلدراك البصري الذي يمكن أن يلعب دوراً أساسـياً فـي                -والتطبيقي

األول في استمرار المحـاوالت السـتغالل قابليـة الحاسـة          : الدراسة الحالية في أمرين مهمين    

أما الدور الثاني فهو الوصول إلـى مرحلـة       . لواقع وأسرار الخداع البصري   البصرية، لتكشف ا  

 الفنية وزيـادة    ، من خالل تطور أبعاد الرؤيا     إثراء الخيال المنبثق من الواقع الحاضر والمعاصر      

رصيد الخبرة الجمالية التي يمكن أن تبلغ قمة اإلبداع الناتج عن اندماج الفـن بـالعلم برؤيـة                  

  .راز المضمون التعبيري المثارمعاصرة، وذلك إلب

  



  

)٧٧ ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�
	ـــ� ا��ا��

 ا����� ا�����ة��������  

               ������� ا�
�� ا�  
 

 

 



  

)٧٨ ( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حمتويات الفصل الرابع
 .مقدمـــــة •

 .تكنولوجيا اخلامات املستحدثة ودورها يف فن التصوير •

 .التشكيلية املعاصرة فات العلمية والتكنولوجية والرؤيااالكتشا •

 .يف الفن التشكيلي )الفوتوغرايف(تكنولوجيا آلة التصوير الضوئي  •

 .بدايات الصورة الفوتوغرافية وتطورها •

 .الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي •

 .أهمية الضوء ومصادره واجتاهاته يف التصوير الفوتوغرايف •

     الكامريا الرقمية  •
 .مميزات التصوير الرقمي •

 .ات الكامريا الرقمية يف الفن التشكيليإمكان •

 .طرق إنتاج الفن الرقمي •

  .   تكنولوجيا احلساب اآليل  •
 .احلاسب اآليل يف جمال التصوير •

 .اجلماعات الفنية يف توظيف إمكانات الكمبيوتر •

    :العرض الضوئيتكنولوجيا أجهزة  •
    : LCDجهاز العرض بالشاشة البلورية  - 

  .مكونات الشاشة البلورية •

   .الفكرة الفيزيائية للشاشة البلورية •

  . LCDفكرة عمل جهاز  •

 ....LCDأشكال جهاز  •
 LCD    تطورات جهاز •

  LCD إمكانات ومميزات جهاز •

 . يف الفن التشكيليأجهزة العرض الضوئي •

 . احلديث واملعاصركوسيط تقني يف التصويرالسيربانية  •

 .ربانيةيمفهوم الس •

  .انية على الفن التشكيليأثر السيرب •

  .الصةاخل •
  

 



  

)٧٩ ( 

  :ة ــمقدم
لقد تبلورت البدايات األولى للفن الحديث وفلسفته خالل العقد األخير من القرن التاسـع              

الالدينيـة   وظهرت الثقافة    ،عشر وذلك منذ اللحظة التي تفككت فيها الثقافة الدينية في أوروبا          

نا نرى اتجاهاً أساسياً لدى كثير من الفالسفة بإبراز دور العقل في     القائمة على العقل، لذلك فإن    

  .لحديث مما ميزه بالعقالنية الصارمة وأضفى عليها الطابع الحسابياالفن 

إن الفن الحديث لـيس     « :  عن الفن الحديث حيث يقول     رأيه Gasset )١( جاسيت ويؤكد

فس اإلنسانية، وليس الفن الحديث      لما في الن    لعالم مرئي، وال هو وصف أو اعتراف       تصويراً

أداة نتعرف من خاللها عن شيء في الحياة الواقعية، إنما الفن الحديث أشبه بمرايـا مقوسـة     

 مرجعها اجتهاد الفنان في     ،تضلل عن الحقيقة الواقعة وال تعكسها، بل هو سخرية من الواقع          

�(jose,1968,28 ).»إضافة عالم بديل عن العالم الواقعي �� �� �� �

 ظهور الحركات الفنية الحديثة التي قدمت ثـورة فنيـة منـذ عـام       )٢(ورنواويرصد أد 

يم الفـن التقليـدي      لمفاه فلقد تزايدت أعداد  األعمال الفنية التي تنهج نهجاً مغايراً         «م  ١٩١٠

 ،١٩٩٨محمـد، ( .»ب حرية جديدة لم تكن متاحة له من قبل  سواستطاع الفنان أن يكت   . وآلياته

١٢٥.(  

 الذي تحددت فترته عند  معظم الباحثين منذ السبعينات من القـرن             -أما الفن المعاصر  

نجاز الحضاري  هوم الزمن والتاريخ الذي يحمل اإل      فإنه يقوم على مبدأ يفرضه مف      - العشرين

 واإلفادة منه في الحاضر     ،م يتبنى المزاوجة والدمج لمعطيات الماضي     وعلى ظهره، وهو مفه   

 وبنزعة تقنيـة فـإن الفـن        ، يتميز بالعقالنية والصرامة   فإذا كان الفن الحديث   «  .والمستقبل

المعاصر نجده قد أعاد النظر في مفهوم العقالنية،وتغيرت رؤيته وتغير فـي تفكيـره وفـي         

  )٢٠٥، ٢٠٠٢عطية، .(»طريقة اإلنتاج

وتعيش البشرية اآلن في عصر زاهر من عصور العلم والتكنولوجيا فلم تشهد البشرية             

                                           
       ).١٤١ت، .مطر، د. (فيلسوف أسباني معاصر »Jose Ortega Ygasset«جاسيت ) ١(      

 معاصر وأصبح عضواً رسمياً في معهد فيلسوف ألماني«) م١٩٦٩-م١٩٠٣(أدورنو تيودورفون ) ٢(           

حيث يعد من أحد ممثلي ) نقد العقل(م، قام بتأليف كتاب ١٩٣٨البحوث االجتماعية بجامعة فرانكفورت عام 

النظرية النقدية التي تنسب إلى مدرسة فرانكفورت، ويتميز ممثلو هذه النظرية برفضهم القاطع للوضع القائم 

     ). ٦٣، ١٩٩٨محمد،  (».كتابات حكميةفجاءت كتاباتهم بشكل مقاالت و
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ه ونعيشه في الوقت الحاضر، وهذا   ا وحتى اليوم كالذي نر    ،لوجياً منذ نشأتها  تقدماً علمياً وتكنو  

  .تكم جهود البشرية لحضارات عديدة مضالتقدم جاء نتيجة ترا

 ، الفنية ذاتها  ا التي أدت إلى اختالف في الرؤي      ووسائله الفنية وقد كان لكل عصر عاداته      

، ثم جـاء عـصر      لرابع قبل الميالد  في القرن ا   )١(فكانت الرياضة هي الهدف عند فيثاغورث     

 من سمحت قواعـده      فن  المنظور  وقوانين النسب وبظهور     النهضة بتجديد اكتشافاته،لقوانين  

 جذريـة   غيرات وقد مر التصوير بت    .للفنان بتوسيع آفاق إمكاناته مع تطور العصور واألزمنة       

كما -اآللة  ظهور  منحت الفنانين إمكانات مختلفة ومتنوعة ليعبر كل منهم عن عصره وكان            

أخذت تتبلور مفاهيم  في إظهار مفاهيم جديدة في التعبير الفني ف   عامالً -ورد في الفصل األول   

 بالفن إلـى مـستوى مـدركات     كان هدفها هو الوصول  ،جديدة للفن الحديث والفن المعاصر    

وهكذا  ،المستحدثة فأخذ الفنان يبتكر األساليب التي تساعده على التكيف مع الظروف            ،العصر

 وما تلتها من  من التأثيرية إلى التكعيبية والمستقبلية والتجريدية الحديثةظهرت المدارس الفنية

  .مدارس أخرى

 للفن ثورة تعتبر من أهم التحوالت التي لها اثر كبير على زامن مع هذه المتغيرات  وقد ت 

 وظهور علم    والعلم  وهي تلك التي اهتمت بالعالقة المتبادلة بين الفن        ،وجهات الفن المعاصر  

  . السيبرانية

 Constructivism البنائية فظهرت اتجاهات لها عالقة مباشرة بالعلم والتكنولوجيا مثل       

الفن البـصري  ،و Cybernetics Art، والفن السيبرانتيكي Kinetic Art، والفن الحركي 

Optical Art وفن الحاسب اآللي Computer Art ءالضو، وفن Art  Lumia وء ، والض

   .Superrealism العليا ، والواقعية Lumia Kinetiqueحركية 

 وأيدت اتجاهاتهم   ا االكتشافات العلمية أوضحت لهم الرؤي     صرح العديد من الفنانين بأن    

وأنه بتعدد تلك االكتشافات أمكن للتصوير المعاصر أن تتنوع «الفنية وفتحت لهم آفاق جديدة،      

  )٣١، ١٩٩٤عبد الجواد،.(»أساليبه ومذاهبه

� �

                                           
-٥٠٠( وقد أسس المدرسة الفيثاغورثية عالم رياضيات وفيلسوف يوناني«: فيثاغورث) ١(             

جنوب إيطاليا ، وقد تركزت نظريتهم حول داللة ) كروتون(وقد عاش جماعة هذه المدرسة في ) م.ق٥٧٠

أعمق أعماقها هي رياضة، وأن العدد أساس كل إن الحقيقة في  «:يقول فيثاغورث. »العدد

 ).٣١، ١٩٩١كونزمان، .(»شيء
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  : التصوير فنتكنولوجيا اخلامات املستحدثة ودورها يف

إن الخامة في فن التصوير هي المحتوى الظاهر الملموس لنوعية الفكر المطروح مـن              

الل عمل فني بعينه، فهي الشكل واألداة التي يتحرك بها الفنان ومن خاللها يقول كلمته أو                خ

 حيث تبدو الصياغة في كيفية استخدام ، المصاغةي األداة فالخامة ه«،بمعنى آخر يطرح رأيه

والخامة هي المادة المتواجدة في الطبيعة، ويتدخل الفنان كوسيط         ... هذه الخامة لتكون فكراً     

  ).٦، ٢٠٠٦وهبه، . (»للكشف عنها

ولالكتشاف في هذه الحالة أهمية تتوافق مع نـوع فلـسفة الفنان،وانتماءاتـه الفكريـة               

 هي احتياج الفنان للوصـول      ة والظروف المصاحبة للعمل، فالخامة إذن     والنفسية واالجتماعي 

 تفاعالت دائرة كاملة من الخبرة والتجربة والتطور والثقافة، وصوالً إلـى          إلى ناتج قائم على   

  .مرحلة اإلبداع

وحينما كان الفن يخدم فكرة البقاء في الحضارات القديمة، كان على الفنان التوصل إلى              

كان البد  فقاوم الزمن وفي عصور الفكر المثالي والرومانتيكي ومحاكاة الطبيعة          الخامة التي ت  

من االحتياج إلى خامات ووسائط سهلة تساعد الفنان في السيطرة على العمل، وفـي نهايـة                

 بشكل  أثرت،الفن بنظريات في تحليل الضوءالقرن التاسع عشر، أمد العلم والتطور الفكري،       

 ومـا تالهـا مـن    ،الفكري في استخدام اللون في المدرسة التأثيريـة   كبير على كيفية النهج     

وبهذا تكون الخامة تساوي درجة الوعي واإلدراك عند الفنان، ومن خاللها يتحـدد             . مدارس

  .المعيار الجمالي للعمل

حثت الفنان علـى     وفي الفن المعاصر لعبت الصناعة دوراً فعاالً في استحداث خامات           

 وأصبحت لغة الشكل لهـا مفـردات        ،اغة المفهوم الفكري للعمل الفني    التحرر في إعادة صي   

  . دراية وثقافة واٍع ذيأخرى تختلف عن المتعارف عليها، وأدى هذا إلى تطلب متلٍق

 فأول مـا  ،وألننا نعيش في عصر له صفات تختلف كل االختالف عن العصور السابقة       

، فإن هذا االعتبار أثر على سرعة       يميزه هو سرعة التطورات التي وصلت إلى حد المفاجأة        

المتغيرات الفنية من مدارس واتجاهات، حيث أخذت التجربة الفنية طـوراً مختلفـاً يتطلـب       

  .أحكاماً على مستوى الممارسة الفنية المطروحة

وتبعاً لتلك النظرة فقد ظهرت الفنون المعاصرة والتي عمدت إلى التجريب المستمر في             

، وفـن  Collgeفظهر ما يسمى بـالتوليف  � Multi Mediaط المتعددة الخامة واستخدام الوسائ

، والفن الحركـي  Ready Made، المكون من مواد جاهزة الصنع Assemblage Artالتجميع 

Kinetic Art وفن الضوء ،Lumia Art والفن البصري ،Op Artذلك من االتجاهـات  ، وغير
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لمستمدة من حركة المغناطيس، أو الكهرباء      ها األشكال المتحركة والرسوم ا    استخدم فنانو التي  

واستخدام خامات البناء، وكذلك األضواء، وحيث يتطلب هذا االسـتخدام توظيـف خامـات              

ية فـي مـستوى اإلنتـاج الفنـي         ل النوعية والشك  اإلبداعاتوأدوات أخرى تسهم في تحقيق      

ظهـار أشـكالها     والتي لعبت فيها الهيئات العاكسة دوراً بـارزاً فـي إ           ،للتصوير المعاصر 

  .ومفاهيمها

 بـل اتخـذت     ،فلم تعد الصورة بدورها مجرد قماشة مشدودة على إطار من الخشب           «

هيئات جديدة تقترب من النحت أو الحفر باإلضافة إلى أنه من الممكـن أن تكـون القيمـة                  

  ).٩٦، ١٩٧٣عبيد، . (»اًميحقيقياً أو إيهاالملمسية ذاتها أساساً سواء كان هذا الملمس 

 تعدى الفن هذا المفهوم إلى أكثر من ذلك حتى ظهرت اتجاهات فنية مستحدثة فعملت بل

 بل ظهر ما يعرف     ،على مغايرة القيمة الفنية، فلم يصبح العمل مجرد صورة أو قطعة نحتية           

حيـث  . باتجاهات الفن سريعة الزوال، وكلها اتجاهات خرجت من عباءة الفـن المفـاهيمي            

 أو  ،ية، فقد تحمل انتقاداً سياسياً أو تعكس قضايا حياتية معاصرة         اهتمت أكثر بأهداف غير فن    

  .الخ... تكشف عن مفاهيم متضاربة ومتصارعة 

 ،العمل الفني من الفن الشكلي إلى الفن كفكـرة         وتعكس أعمال فن المفهوم مدى تحول     

 كانت أكثرها عبارة عن نـشاطات       ،حيث ساعد هذا التحول في إيجاد عدة أشكال مفاهيمية        «

 يتم توثيقها عن طريق العديد من الوسائل مثل الـصور الفوتوغرافيـة والكتابـات               ،ماديةال

  .(Bernard, 1974, 975). »والمستندات

  ، وفـن األداء Bady Artويشير التعريف إلى عالقة فن المفهوم باتجاهات فن الجـسم  

 Performance Art���� وفن الحدث ،Happening Art وفن األرض ،Earth Art »ث عـرض  حي

، ٢٠٠٠حسن،   . (»التعريف بأن المادة في فن المفهوم تركت مكانها للزمن والطاقة والحركة          

  .نرى أحياناً أشياء ال وجود لهافإننا وعلى العكس  )٢٠

فبعض النجوم التي نراها بالتلسكوب في أعماق السماء تبعـد عنـا            «

اج إلـى   أي أن الضوء المنبعث منها يحت     ..  مليون سنة ضوئية   ٥٠٠بمقدار  

 هـو   وبالتالي فالضوء الذي نلمحه     .. خمسمائة مليون سنة ليصل إلى عيوننا     

ضوء خرج منها منذ هذا العدد الهائل من السنين فنحن ال نراها في الحقيقـة   

وربمـا  .. أما ماهيتها اآلن فاهللا وحده يعلم     .. وإنما نرى ماضيها السحيق   ... 

  .)١٢، ١٩٧٣حمود،م.(»...أو انطفأت... تكون قد انفجرت واختفت 
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ـ       في منتصف القـرن    �cybernetics) السيبرانية(وعندما ظهر العلم الجديد الذي يعرف ب

 وذلك لما أتاحه من ثورة تكنولوجية في        ، الذي يعد من أحد فعاليات التفكير العلمي       ،العشرين

لـى  إ خاصة أدى توظيفـه      كما انعكس على مجال اإلبداع الفني     . جميع ميادين العلم المختلفة   

تحديث دور الفن ومحتواه شكالً ومضموناً، حيث أتاح ذلك التوظيف للفنان إمكانيـة إنتـاج               

  .أعمال تشكيلية تقوم على متغيرات الحركة والصوت والضوء وفق نظم وأهداف موضوعة

، يبرز مفهوم المعاصرة في ...المعالجة الجديدة لما هو موجود بالفعل، معالجة عصريةف

إننا نصنع الجديد من القديم بالنظر مـن خـالل منـشور            « .. لوب للعمل التعبير الجديد كأس  

  )٨، ١٩٩٣كونتيه،  (.»الحداثة

وبذلك تكون القيم المعاصرة في الفن ما هي إال صور مستحدثة لقيم موجودة بالفعـل،               

  . ولقد ظهرت هذه القيم لتواكب الفكر المعاصر كظاهرة معاصرة

  : التشكيلية املعاصرةا والرؤي........االكتشافات العلمية والتكنولوجية 
إن اكتشاف األجهزة العلمية المعاصرة أمكن للفنان التعبير عن العوالم الخفيـة داخـل              

فبهـذه  «  . وتخيل ما فيها ومستقبلها، مما أوجد للتصوير المعاصر قيمـه المميـزة            ،األشياء

فـوق  (ركها هي   د أقصر من أن ن    اً الطيف السبعة أمواج   األجهزة أدركنا أن هناك غير ألوان     

وتكـون النتيجـة أال      .. )هي تحت الحمراء  ودركها  بنفسجية وأمواج أخرى أطول من أن ن      ال

محمود، .(»وبالترمومتر.  ويمكن إثباتها باللوح الفوتوغرافي الحساس       ،نراها مع أنها موجودة   

١٢، ١٩٧٣(  

 تـم   ،يـا وقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة بابتكاراتها في ظهور أنواع عديدة مـن المرا           

توظيفها في مجال الفن وذلك إلنتاج أعمال تؤدي إلى استثارة قدرات الجمهور االستكشافية ،              

 تلـك األضـواء المرتبطـة       ، من إثارة بصرية نتيجة إلسقاطات األضواء عليهـا        هلما تعكس 

. زة التكنولوجية الضوئية المختلفة، والناتجة من خالل خاصية االنعكـاس الـضوئي            باألجه

  )١٤شكل (
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    )١٤   شكل(

آة عاكسة، معرض  عصا ضوئية، مائة مر١٢ب من، يترك)عواطف أبريل(للفنان بيل بيل، 

  Popper,1997,105 م ١٩٩١ريمز،فرنسا، 

 فإنه بذلك يعبر    ،عندما يستخدم المستحدثات العلمية في إنتاج أعماله التشكيلية       إن الفنان   

ن الفنان إ« من خبراته المكتسبة ا،حيث أصبحت التكنولوجيا جزءعن  التكامل بين الفن والعلم     

مها من أجل التعبير عن روح      تكنولوجية في العمل الفني يستخد    يستخدم المستحدثات ال  عندما  

 ,Hoynski).» والتحكم فيها، وقدرته على السيطرة عليها،التكنولوجيا متمثلة في تعبيره الفني

1981,21, 22  )  

 مفهـوم  رض الباحثة بعض من األدوات التكنولوجية التي أدت إلى تغير     وفيما يلي تستع  

 إنتاج أعماله التصويرية، وحيث تستخدمها الباحثـة        الفنان في  الفن المعاصر حين استعان بها    

  :في تجربتها الذاتية

  :يف الفن التشكيلي    (Photographic Camera) الفوتوغرايف –تكنولوجيا آلة التصوير الضوئي 
 الضوئي أو التصوير الفوتوغرافي، هو غاية حققها اإلنسان لينقل األفكار وليـسجل             التصوير

  . كي يمكن لعالم الغد أن يعلم عن عالم اليوم ويتعلم منه،الحقائق المرئية وغير المرئية

  :هما����تتكون من مقطعين��������Photography)وتوغرافيف(����لكلمةوهذه ا
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١E »photoتعني����يونانية����كلمة����وهي��Lightوءالض����أي�KKKK� �

٢E Graphosتعني����كلمة����وهي��writingيكتب����أي�KKKK 
  )٣، ١٩٩٣رياض، (» والجمع بين المقطعين يعني الكتابة بالضوء

  .هي وليدة عملية تحويل الضوء إلى صورة) الصورة الفوتوغرافية(وبذلك تكون 

  :وتطورهاالصورة الفوتوغرافية بدايات         

مـروراً  ) ٢٤٠،  ١٩٩٥قطب،   ()م٧٩( اكتشفت أول صورة فوتوغرافية عام       منذ أن «

 لم يحدث تطور كبير     )م١٠٣٨ ( عام لتصوير الفوتوغرافي ذات الثقب   تطور حدث آللة ا   بأقل  

 منذ استفادة فناني عصر النهضة بالـصور الفوتوغرافيـة          ،أو توظيف غير تقليدي في الفن     

افية عام  أول تحسن يطرأ على الكاميرا الفوتوغر     «واستعمالها لمساعدتهم على الرسم، سوى      

، ١٩٨٥نجيـب،   (.» عندما استبدل ثقب الكاميرا بعدسة فزاد بذلك إضاءة الصورة         )م١٥٥٠(

١٩(  

 لتبـديالت   خضعت الكـاميرا الفوتوغرافيـة  ،السبعين الماضية وخالل السنوات المئة و   

ومن أولى التجارب على التقاط صورة على مواد حساسة للضوء تلك التي قام بهـا               . كثيرة

  )م١٨٢٦(،فـي العـام   Niepce نيسيفور نييبيس    –المخترع الفرنسي جوزيف    الليتواغرافي و 

قد طلى ورقة معدنية بإسفلت يحتوي على محلول الفضة ووضع الصفيحة الناتجـة             وكان  « 

وهي جهاز كان يستخدم لتخطيط معالم  Camera  Obscura مظلمة ) أو قمرة(داخل حجرة 

  .)١٠، ١٩٩٨روز، .(»حالمناظر الطبيعية والعمرانية بالمنظور الصحي

 أول كـاميرا محمولـة باليـد،    Eastman  أنتج جورج إيستمان )م١٨٨٨(في العام   و« 

، التي كانت تستخدم لفات من األفالم بدالً من الـصفائح           Kodakوكانت أول كاميرا كوداك     

  .)١٢، ١٩٩٨روز، . (»الزجاجية

  :الضوء ومصادره واجتاهاته يف التصوير الفوتوغرايفأهمية 

 ال يمكن أن يتم بدون      التصوير الضوئي  الباحثة أن اإلنتاج الفني المبتكر من خالل         ترى

 وبراعة التحكم فيه من أهم سـمات المـصور          ،ذلك أن الضوء هو أساس التصوير     الضوء،  

حيـث تلعـب اإلضـاءة       .الماهر،وال تتم عملية التصوير إال بوجود إضاءة بجانب الكاميرا        

  .عام من حيث التركيز والنعومة واالنتشارهاماً في تحديد الجو الاًدور

سوف تبدو وكأن عناصر الصورة الفوتوغرافية  وضع اإلضاءة في زاوية الكاميرا وعند

 بين جـزء    ����Separationوإذا أردنا الفصل   .التشكيلية كلها مسطحة وكأنها في مستوى واحد      
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ضـافة عناصـر    فيجب إضافة إضاءة شديدة وأعلى من اإلضاءة األولى في شدتها وإ          وآخر  

 وأيـضاً  .تعمل على زيادة العمق الفراغي وتحقق غرض الفصل بين المراد تصويره تشكيلياً       

   .The compositionلها تأثير على الشكل العام 

 وهو  ، وكذا اتجاهات الظالل   ،فالضوء يحقق وحدة الصورة من خالل زاوية اإلسقاط       « 

 كأن تكـون   ،بعض األجزاء المضيئة  التكامل ويؤكد الضوء عن طريق التضحية ب      الذي يخلق   

  FHenery,1967, 69،�E. »الحدود الخارجية للشكل بيضاء والباقي في إظالم

  :مصادر الضوء املستخدمة يف التصوير الفوتوغرايف    
  .والقمر ليالً.  الشمس نهاراً،وهي : مصادر ضوء طبيعية-١
 ويمكن توجيهها ،مل بالكهرباءجميع أجهزة اإلضاءة التي تع ،  وهي : مصادر ضـوء كهربائيـة– ٢

وسـتورد   . منها لكترونية فرعاً وتعتبر األضواء اإل   اكن المراد تصويرها فوتوغرافياً،   في األم 

  . الستخدامه في تجربة البحث إحدى األجهزة الضوئية شرحاً مفصالً عن الحقاًالباحثة

  : مصادر غري كهربائية– ٣

  . الشموع والبنزينوهي الناتجة عن اشتعال بعض الغازات، وأضواء

  :اجتاهات الضوء يف التصوير الفوتوغرايف   

 دور الضوء في إكساب األشكال المصورة معاني ودالالت تعبيريـة  ن إلىفطن الكثيرو 

  :يلمختلفة، فقد تختلف الدالالت باختالف اتجاهات الضوء، والتي يمكن إيجازها فيما ي

ـ  وهو الضوء الذي     :א���א��
	��א���������� - لـف الكـاميرا ويـسقط علـى        ن خ يأتي م

   ) أ:١٥شكل (.  وهو أكثر االستخدامات شيوعاً، والظل يكون خلف الموضوع،الموضوع

هو الضوء الذي يسلط على الموضوع المـراد تـصويره مـن            :א����א��
	��א����������� -

 وقد يؤدي إلى عدم وضوح للكثير مـن زوايـا الـشكل     .تكون ظالله أسفل الموضوع   ،أعلى

  ).ب : ١٥شكل( .ومستوياته

- ��������������	
 وتكون ظالله فوق ،الذي يرتفع من أسفل إلى أعلى   وهو الضوء    :א���א�

 وهو أكثر الزوايا استخداماً في األعمال الفنية لما له من قدرة على إضفاء قيمـة                .الموضوع

  ).جـ: ١٥ شكل( .تعبيرية

راد تصويره بزاويـة  هو الضوء الذي يأتي من جانب الشكل الم        :א���א�
	��א�������� -

 وقد يعمل هذا األسلوب من االستخدام الضوئي إلـى          .تكون ظالله في الجانب اآلخر للشكل     

  ).د: ١٥شكل (  .طمس معالم نصف الشكل المقابل للضوء
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هو الذي يأتي من خلف الموضوع المراد تصويره والظـالل           :اتجاه الضوء الخلفي   -

ب على تحويل األشكال ثالثية األبعاد إلى أشكال         وقد يعمل هذا األسلو    .تكون أمام الموضوع  

  )هـ: ١٥شكل( . ذات بعدين

 هي اإلضاءة التي تأتي من الخلف بزاوية يظهر:اتجاه اإلضاءة ا لخلفية بزاوية ميل -

على ضوئية المتمثلة لخلفية الشكل والتي قد تعكس بعض الزوايا ال .الظل بزاوية ميلبها 

  .)و : ١٥شكل (  .ماميةاأل

 

  

  

  

  
  

  اتجاه الضوء من أسفل) جـ(    الضوء الرأسي    اتجاه ) ب(        األمامية             اإلضاءة) أ(  

  

  
  

  

  

  

  

  

  بزاوية ميلاإلضاءة الخلفية ) و  (             إضاءة خلفية)   هـ           (  اتجاه الضوء الجانبي) د(

  

  )، د، هـ، و أ، ب، جـ:١٥ كلش(                        

  ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٢٠٠٤، عن عبد الغني، محمد محمد ، )اتجاهات الضوء(
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  :الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي

 عصر النهضة بالتصوير الفوتوغرافي، فقد أسهمت الفوتوغرافيا في تطـوير   اهتم فنانو 

 جـان   من كلكما استعان. )م١٥١٩- م١٤٥٢( Leonardo Devencyأعمال ليونارد دافنشي 

  Eugene Delacroixيوجين ديالكـروا  و، )م١٦٧٥-م١٦٣٢( Johannes Vermeer )١(فيرمير

كـاميرا  ، وغيـرهم بال )م١٩١٧-م١٨٣٤(  Edgar Degas  ، وادجاديجا)م١٨٦٣-م١٧٩٨(

م ديجا الكاميرا فـي تثبيـت اللحظـة أو المـشهد فكانـت           كمصدر مرجعي في حين استخد    

، ومـن خـالل راقـصات       ز الحركة بكافة أشـكالها    ميل أكثرها إلبرا  يموضوعات أعماله   

  . من أبطال أعمالهالبالية،وغيرهن

 حيث تـم    ،X-Rayاكتشفت أشعة إكس     عندما   اًأخذت الصور الفوتوغرافية منحى جديد    

التقاط الصورة بواسطة هذه األشعة مما أتاح الفرصة لمشاهدة التكوينات الداخلية لألجـسام             

وقد أظهرت اللوحات التي تم إعدادها باسـتخدام أشـعة          « .المختلفة خلف مظهرها الخارجي   

سة علم التشريح   أكس الجوانب التشريحية الداخلية التي سبق أن حددها العلماء من خالل درا           

  » .ن على معرفة بها من خالل دراستهم للكتـب الدراسـية األكاديميـة   لفنانووالتي كان ا

Editor, 1987-1988,19)  Eكس مـن الجانـب   ن الذين درسوا أشعة إ األساس فإذاعلى هو���

التطبيقي، قد وجدوا أن هذه الصور أوضحت االرتباطات الطبيعية بين المكونات الخارجيـة             

�.والداخلية لألجسام �� �� �� �

وبذلك نجد أن اكتشاف هذه األشعة قد وجه خيال الفنانين المعاصرين إلى ابتكار عوامل              

  . داخلية غير ظاهرة

ذه األشعة المخترقـة لألشـياء       المعاصر من إمكانيات ه    وباستفادة بعض اتجاهات الفن   

  تحمل من القيم التشكيلية ما يكسب اللوحة التصويرية أبعـاداً      ،بتكار تكوينات معاصرة  ا أمكن

 حيث الجمع بـين الرؤيـة       ، السرياليين الصورة، نلمح ذلك بوضوح في أعمال      داخل   جديدة

 حيث رؤية ما خلف األضواء مـن        ،ئيينالحقيقية والخيال، كذلك في أعمال الحركيين والضو      

  .أماكن وأزمنة مختلفة

كما نرى أن الفنان استخدم الصورة الفوتوغرافية معبراً عن رؤية مجتمعه الخاصة، كما 

                                           
 الهولنديين  من أبرز الرسامين«) :م١٦٧٥-١٦٣٢ (Johannes Vermeerيوهانس : فيرمير) ١(        

بالدقة في توزيع األضواء وخاصة في استخدام األلوان، برع في تصوير المشاهد داخل المساكن، ويتسم فنه 
 )٥٤، ١٩٩٠بوذنيه،  ( ».لوالظال
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   .Pop Artهو في فن البوب 

كانت وسائلهم المباشرة ميكانيكية تكنولوجية مثل آلة «����Superrealism وفي الواقعية العليا

وبفضلها يكتشف الفنان في الواقع مـا       . غرافي والشرائح المنقولة إلى الشاشة    التصوير الفوتو 

يعجز عنه بالعين المجردة، وتمكنه من الذهاب في عملية نقل هذا الواقع إلى درجة من الدقة                

  )٢٨٥، ١٩٨١مهز، أ. (»بحيث تثير الدهشة وتعطي االنطباع بواقعية مفرطة

ل اللوحة التصويرية ثنائية األبعـاد، والتـي        كس لها دور كبير في تغير مجا      إن أشعة إ  

طورت من أداء الكاميرا الفوتوغرافية مما أدى إلى ابتكار تكوينات ذات العالم الشفوفي والتي 

تجسد لنا عوالم داخلية شفافة الجدران تتبادل فيها المستويات داكنة الدرجة وفاتحة الدرجـة              

ـ      كنوع من التباين في تنظيم درجات الفاتح والقا         التكوينـات   هتم، األمر الذي تظهر من خالل

  .مخالفة للصور التقليدية وبرؤية أكثر معاصرة 

   :Digital Camera الكامريا الرقمية
ففي التصوير الفوتوغرافي    «، الرقمية عن الصورة الفوتوغرافية العادية     تختلف الصورة 

عملية و. ة الرقمية على ورقالصورالرقمي ال تستخدم المواد الكيميائية، وقد ال ينتهي األمر ب         

وال زالت بحاجة إلى ضـوء  ،  هير الصورة تغيرت إال أن أصول التقاطها ال تزال صالحة         تظ

أو آلية فـتح   (شكل عليها الصورة، وكذلك إلى مغالق       وعدسة ألخذها، وإلى مساحة حساسة ت     

  )٢٢، ١٩٩٨روز، (»لضبط المدة التي يدخل فيها الضوء إلى الكامير) وغلق

، CCDويرمز له بـ ����Charged Coupled Device) جهاز الشحن الضوئي(ا الرقميةالكامير

هو بلورة حساسة للضوء تقوم بدور الفيلم جزئياً، فهي تستقبل الصورة وتحولها إلى إشارات «

كهربائية ترسلها إلى المعالج والذي يتولى بدوره تحويلها إلى بيانات رقمية ويقوم بتخزينهـا              

  ).٢٧٥، ٢٠٠٢الفضيالت، . (»ية المتوفرةعلى الوسائط الرقم

  :مميزات التصوير الرقمي

يتميز التصوير الفوتوغرافي الرقمي بحسنات جمة، فالكاميرات الرقمية خفيفة الـوزن           

تكاليف التظهير، وال إلـى غرفـة سـوداء      الم أو دفع    سهلة الحمل، وال حاجة إلى شراء أف      و

نتظار معالجة الفيلم وطباعة الصور أو مسحها، كذلك لم يعد هناك داع ال... لتحميض األفالم 

 على شاشـة    اكما أنه يمكن عرضه   . وأصبح باإلمكان مشاهدة الصور الرقمية لحظة التقاطها      

    .التليفزيون أو الكمبيوتر

كما أن بعض الكاميرات الرقمية تحفظ الصور في بطاقة تخزين بالستيكية بحجم بطاقة             
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كثر من مرة، ويمكن استخدام أكثر من بطاقة تخزين، ونقل          األعمال، وهي قابلة لالستعمال أ    

  .كل ما فيها إلى الكمبيوتر وإعادة تأهيل البطاقة اللتقاط المزيد

وعند توفر الكاميرا الرقمية، الكمبيوتر، برنامج معالجة الصور والطابعـة الملونـة ال             

ل تلـك اإلمكانـات     المدرك الذي يـستغ   ب وجود الفرد    ن بجا ،قاطهاتكلف الصور إال عناء الت    

بـرامج معالجـة الـصور      التكنولوجية التي تتعاون جنباً إلى جنب مع الكمبيوتر من خالل           

  .المتنوعة 

 وهي إمكانية نقل الصور على شاشة الكمبيوتر وبالتالي يمكـن           ،وهناك ميزة هامة جداً   

 الوقت  سففتح البرنامج الذي يأتي مع الكاميرا أو اختيار الصورة المطلوب تصديرها، وفي ن            

يمكن فتح أي برنامج من برامج الكمبيوتر، مما يتيح للفنان المعاصر إمكانات في إنتاج أعمال 

  .فنية معاصرة ليس لها حدود

 مما يتيح للفنان ،ومن محاسن الكاميرات الرقمية أن معظمها يتيح حذف اللقطات الرديئة  

 أن الصور فيها تبقى بدون خدش       كما...  للتخفيف عن الذاكرة   اختيار الجيد والمناسب، وأيضاً   

  .وبهتان أو تغير في األلوان

  :إمكانات الكامريا الرقمية يف الفن التشكيلي

) م١٩٦٠(اتجاه معاصر،حيث ظهر مع نهايـة العـام    �Digital Artيمثل الفن الرقمي 

وجاءت االنطالقة للفن الرقمي نتيجة النتشار الكمبيوتر إضافة إلى توفر           . )م١٩٧٠(وبدايات

  .لبرامج الفنية وأجهزة الفيديو والكاميرا الرقمية والتي هي جميعاً وسائط مكونة للفن الرقميا

ـ             هو والفن الرقمي  ة  االسم الذي يطلق على االتجاه الفني التشكيلي الذي يـستخدم تقني

 المتطورة لبرامجه كالصوت والضوء في إنتـاج أعمـال تكنولوجيـة            ت والمؤثرا الكمبيوتر

  .معاصرة

  :اج الفن الرقميإنتطرق 

  :الفن الرقمي يتم إنتاجه من خالل طرق عدة وهي

التي يقـوم بهـا   ،ضمن المعالجات الفنيةية من األشكال المجردة  ابتكار أعمال رقم – ١

 بحيث تظهـر أو  ،عن طريق إدخال الصورة والتالعب باألشكال     أو،الفنان باستخدام الكمبيوتر  

  -١٣٢ص)٣٩شكل( انظر -.لى شاشات الفيديوتتداخل أو تتراكب أو تختفي، وثم عرضها ع

  ).نترنتاإل ( لتظهر على شبكة تضمن الفن الرقمي األعمال التي تنتج خصيصاًي – ٢

 إدخال الصور داخل جهاز الكمبيوتر وإعادة إنتاجها باستخدام برامج معينـة مـن              – ٣

  .التي أنتجت خصيصاً لهذا الغرضبرامج الكمبيوتر 
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حـدى  حة عن تقنية الكمبيـوتر باعتبـاره إ       بتقديم صورة واض  وفيما يلي تقوم الباحثة     

  .األدوات أو الوسائط التي ستستخدمها الباحثة في تجربة البحث

    Computer :تكنولوجيا احلاسب اآليل      

لكتروني، وينجز أعمـاالً عديـدة      أوتوماتيكية تعمل حسب نظام إ    آلة  « الحاسب اآللي   

 يقوم بعمليات حسابية وتحليل للمعلومـات، ومـن ثـم           حسب األوامر التي تعطي إليه،بحيث    

�K(Encylopedia Britannica, 1980,1408)»تخزين النتائج أو تستعرض بأساليب عديدة ومختلفة �

  .وعلى ذلك فالحاسب هو أحد األدوات التي يستخدمها اإلنسان لخدمة مجاله الخاص

  : يف جمال التصوير        الكمبيوتر

، حيث ظهرت جماعـات فنيـة       )م١٩٥٢(ال التصوير في العام     دخل الكمبيوتر في مج   

نجلترا وأمريكـا    من ألمانيا وإ   فنية جديدة في كلٍ   خاصة استخدمت الكمبيوتر في إنتاج أعمال       

  )١٦٤هـ، ١٤٠٤الحرازي،.(»واليابان وبرزت أسماء عديدة في هذا الفن

إلى لذي انتقل من البشر أن إنتاج أعمال فنية بمساعدة الكمبيوتر هو نتيجة اإلدراك ا  كما  

فإن العمل الفني يمكن أن يكون نتيجة لبرمجـة         «ومن ثم   . اآلالت المجهزة بمدخالت حسية     

  (Popper,1993,175).  »كلية للبيئة

 كما أن الفنان من خـالل رؤيتـه          في عملية التطوير،   دور اإلدراك تضح تماماً   وهنا ي 

يمكن االستغناء تماماً عن البيئة الحقيقية بل د تقليد يستطيع أن يقدم عروضاً جديدة تتعدى مجر

  .عناصر الواقع

 التي تنـسب     فأياً كانت الكليات   ،ه وظيفة محددة  ن الفن لم يعد ل    إحيث  «

 فإن لها ما يقابلها     ،للفن مثل البصيرة واالكتشاف والتطوير والتعبير والتمثيل      

قـع  ، وفـي مواجهـة الوا     ياليوم في السينما والتلفزيون والعـالج النفـس       

، فقد تحرك الفن من مناقشة آرائنا في العالم إلى مناقـشة العـالم          لكترونياإل

   (David,1987,83) »نفسه

    

 ومـع هـذا     ،الم كله عمالً فنياً    أن الهدف من فن الكمبيوتر هو جعل الع        ويرى البعض 

ي في ير في مفهوم الفن هناك أشياء كثيرة سوف تتأثر في المستقبل بهذا التطور التكنولوجالتغ

فصورة الفنان سوف تتغير، ومع المستقبل ستكون مهمـة محلـل األنظمـة             «،الفن التشكيلي 

الجمالية هي إعداد برامج لالستخدام الفني طبقاً للقواعد التي يضعها بنفسه، والتـي سـيترك               

 وسوف تظهر وظيفة جديدة للفن من خالل كثـرة اإلنتـاج وهـي              ،استخدامها للفنان المبدع  
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 فـي  وربما يفيد هذا     ، مثله في ذلك مثل كتاب الجيب أو الجريدة        ،للمتعة العقلية االستفادة منه   

  )٣٠، ١٩٩٦مزيد، . (»توثيق العالقة بين المبدع والمتلقي

 فالكمبيوتر يعد ،ار التكنولوجيمفترق طرق حضارية في تطو في  اآلنأنناوترى الباحثة 

 ����. ى ازدهار عظيم في حياة الفـردي إل حتى يمكن أن يؤد،أداة عظيمة وخطراً عظيماً أيضاً

رتاد مجاله الكثير من الفنانين أخذ الفنان كمبيوتر في مجال الفن التشكيلي وا الحيث دخل

يدرس مفاهيم اآللة جنباً إلى جنب مع المهندسين والمحاسبين لتجهيز الكمبيوترات بمعـدات             

ـ     الرسم، وكانت أول المهام التي كلف به هي مساعدة اإلنسان في إن            ة جـاز رسـومات بياني

 لتجميل المنتجات الـصناعية كرسـم الـسجاد والنـسيج، وهـذه      وظهرت أشكال وتكوينات 

سـيط  الرسومات ناتجة من استخدام التفكير البشري واالنسجام مع اآللة، فقد استغله الفنان كو        

 فيما أنتجه من أعمال، وقـد حلـت الـذاكرة محـل المثيـرات               تقني، واعتبره شريكاً عقلياً   

و من هنـا يمكـن      . كيل الفني معلومات البصرية، كما حلت الشاشة محل اللوحة في التش        وال

ن الكمبيوتر ال يمكنه أن ينتج  الكمبيوتر ليس فناً آلياً، حيث إن الفن الناتج من استخدامإ: القول

  . نه يقوم بتنفيذ األفكار والمعلومات التي ينتجها الفنان نفسهاً من تلقاء نفسه بل إويبتكر أفكار

  :::: الكمبيوتر الكمبيوتر الكمبيوتر الكمبيوترإمكاناتإمكاناتإمكاناتإمكاناتاجلماعات الفنية يف توظيف اجلماعات الفنية يف توظيف اجلماعات الفنية يف توظيف اجلماعات الفنية يف توظيف 

 ،مبيـوتر وفيما يلي سوف تلقي الباحثة الضوء على الجماعات الفنية الخاصة بفن الكو           

فنـي   الذي يعمل كوسيط جديد في اإلنتـاج ال        ، أهمية هذا الجهاز التقني المعاصر     للكشف عن 

  :اإلبداعي

            Experimental Art Technology        (EAT)::::مجاعة التجريب يف الفن والتكنولوجيا مجاعة التجريب يف الفن والتكنولوجيا مجاعة التجريب يف الفن والتكنولوجيا مجاعة التجريب يف الفن والتكنولوجيا 

وقد نشأت في نيويورك وهدفها هو ربط اإلبداع بتكنولوجيا العصر وتجمع بين خبرات             

  .الفنانين والعلماء والتكنولوجيين والمهندسين

        Computer Technique Group (CTG)    ::::مجاعة فن الكمبيوترمجاعة فن الكمبيوترمجاعة فن الكمبيوترمجاعة فن الكمبيوتر

ـ         )م١٩٦٧(نشأت هذه الجماعة في طوكيو عام        ة  وكانت تقدم إنتاجها عـن طريـق آل

 الذي تميز بحكم عوامل الـضبط المختلفـة فـي           ،)لكترونياإل(الكمبيوتر أو الحاسب اآللي     

  .البرامج المعدة، لذا يعطي أكثر من صورة لجوانب الموضوع متضمنة لمتعلقات تشكيلية جديدة

     ::::مممم١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨يف اجنلرتا يف اجنلرتا يف اجنلرتا يف اجنلرتا     Computer Art Society    (CAS)    اآليلاآليلاآليلاآليلمجاعة جممع احلاسب مجاعة جممع احلاسب مجاعة جممع احلاسب مجاعة جممع احلاسب 

 وكانت عروضها تقدم الكمبيوتر كأداة ووسيلة للنشاط االبتكاري في الفنون المرئية            « 

 به ما يقرب من خمـسمائة عـضو         ، وصارت خالل عامين مركزاً عالمياً     ،وكذلك الموسيقى 

  )١٧-١٦، ١٩٩٦إمام، . (»منتشرين في جميع أرجاء العالم
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 تصنيف بعض األعمال التي أنتجت منذ استخدام الفنان للكمبيوتر حتـى اآلن         ويمكن

  :كاآلتي

بـين   بالتعـاون     مـسبقاً   بعض الفنانين استخدموا برامج هندسية رياضية بحتة تم إعدادها         -

  .العلماء والفنانين

 بعض الفنانين استخدموا صوراً فوتوغرافية وأقالم فيديو وتم إعادة تشكيلها عـن طريـق               -

م مع الموضوع المراد التعبير عنه حذف واإلضافة والمونتاج بما يتالءلمزج،التقطيع،والا

  .وفي هذه الحالة سعت مساحة اإلبداع من قبل الفنان وتنوعت أساليبه التشكيلية

ن باالشتراك مع بعض العلماء بوضع برامج تعليمية يمكن االستفادة بها في بناء              قام الفنانو  -

  .حت الفرصة أمام الجماهير للتشكيلا وهذه البرامج أت،م للهواةأعمال تشكيلية تقد

 بعض الفنانين استخدموا برامج ركزت على اإلمكانات التشكيلية كالخط واللون وما يحدثه             -

����Photo Shopمن تدرجات لونية وظلية وذلك من خالل برامج معينة مثـل فوتوشـوب   

   .����Painterر ينتوب

 في الواليات المتحدة األمريكية بتجارب استخدم Abraham Moles براهام مولزوقد قام إ

  .  أدت إلى تطورات استخدام الكمبيوتر كوسيط في مجال الرسم والتصوير،فيها الكمبيوتر

 تمكن إبراهام مولز من تكوين مجموعة من القواعد العلمية مـن واقـع          «

دد مـن    وكان الهدف تجميع ع    ،»الجمال اإلعالمي «الدالالت أطلق عليها اسم     

العناصر المادية للعمل الفني لتحقيق عمل فني في المستوى الالئق، وتتمثل هذه        

بحيـث  العناصر المادية في الكلمات واأللوان واألصوات والحركة والسكون،         

يصبح التوزيع غير متوقع، فالفنان يستخدم هذه العناصر التـي وقـع عليهـا              

 يؤدي تراكب العناصـر     اختياره في إنتاج عمل شخصي فريد ومتميز، وبذلك       

 إلى حدوث انفعال جديد لدى المشاهد أو المستمع، وهـذا           ،التي اختارها الفنان  

المزج بين عناصر المواد البنائية التي أنتجها الفنان هـو النتيجـة المباشـرة              

إلحساساته وانفعاالته وتجاربه باإلضافة إلى العناصر المادية التي يتكون منها          

��K�K�K�K(Reichard,J.1998,78)»تشكيلهالعمل الفني الذي تم  �� �� �� �

� �� �� �� �

هكذا يصبح الكمبيوتر وسيلة تقنية تشكيلية تمكن الفنان من إخراج إبداعاته الفنية بعيداً             

  . بحيث تكون ذات تقنية عالية الجودة وبخطوط وألوان قوية وثابتة ومعاصرة،عن المألوف
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كمبيوتر هو فـي    ى ال أن أول استعمال لصورة متحركة منتجة عل      «والجدير بالذكر هنا     

وهو أول فـيلم صـور      ،م١٩٨٢بالواليات المتحدة األمريكية عام     ����Tron) ونديزني تر (فيلم  

 ).١٠٩، ٢٠٠٨جينيس، . (»يعتمد بالكامل على صور منتجة بالكمبيوتر متحركة 

بل، الـشيء الـذي يعـد       ن الكمبيوتر سوف يفاجئنا بتطبيقات غير متوقعة في المستق        إ 

غير أن التطبيقات الحالية قد سببت العديد من االختالفـات فـي             .ته في جاذبي  السبب الرئيس 

وأساليب جديدة تعتمد على اآللـة      النظرية والتطبيق لمنظور الفن المعاصر، فوجود إمكانات        

لتقديم العناصر اإلبداعية للتعبير في مجال التصوير قد أثيرت في العديد من المحافل الدوليـة    

  .للفن التشكيلي

وف تقوم الباحثة بإلقاء الضوء على تكنولوجيا أجهزة العرض الـضوئي           سوفيما يلي   

  :باعتبارها أحد األدوات المعاصرة التي تعتمد عليها الباحثة في تجربتها الذاتية

  :�Projectorsتكنولوجيا أجهزة العرض الضوئي

. تعتبر أجهزة العرض الضوئي وسيلة تمكن اإلنسان من االسـتفادة مـن التكنولوجيـا             

 هذه األجهزة يعتمد عل البالزما، والبعض اآلخر يعتمد على الشعاع االلكتروني، وكل       وبعض

  .نوع من هذه األنواع له فكرة عمل فيزيائية مختلفة

وأجهزة العرض الضوئي تقوم بعكس وتكبير مخرجات جهاز الكمبيوتر أو جهاز الفيديو 

  :ومن مسمياتها . إلى شاشة العرضDVDأو التلفزيون أو أجهزة 

  .  DATA SHOWجهاز •

 Videew Projectorجهاز عرض البيانات والفيديو  •

   )١( LCD لشاشة البلوريةبا العرض جهاز •

وذلك بهدف التعـرف علـى إمكاناتـه         LCDوفيما يلي تقوم الباحثة بالعرض لجهاز       

  .وقدراته التقنية لالستفادة منه في التجربة الذاتية

���א���	��������    )LCD) Liquid Crystal Display:  #"�ز�א� �ض�

ميزه عـن األجهـزة الـضوئية       على الشعاع االلكتروني، وأهم ما ي      LCDيعتمد جهاز   

حتوائه على عدسة بلورية تعمل بمثابة شاشة ينفذ من خاللها الضوء، وهذه العدسة             األخرى إ 

                                           
)١   (L : LCD :  Liquid ،وتعني سائل C :Crystal وتعني )بلور( ،Display :Dوتعني شاشة .  
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عاليـة  : عبارة عن أداة تستخدم حقائق أربعة لتظهر الصورة، وبالتالي الحصول على صورة          

  :وهذه الحقائق هي. الوضوح والدقة، وألوان ساطعة فائقة النقاء

  

  )١( .ظاهرة استقطاب الضوء: الحقيقة األولى •

 .أن البلورات السائلة تسمح بمرور الضوء وتغير من استقطابه: الحقيقة الثانية •

 .طبيعة تركيب البلورات السائلة تتغير بتغير التيار الكهربائي: الحقيقة الثالثة •

  .وجود مواد شفافة موصلة للكهرباء: ة الرابعةالحقيق •

���א���	�������W%	��$�א� �

 من الزجاج المستقطب للضوء وهو عبـارة        خدم لتصنيع الشاشة البلورية شريحتين    يست

 يـتم    ، )ال ترى بالعين المجـردة    (عن مواد من البوليمر تحتوي على شرائح ميكروسكوبية         

لشريحة المثبتة على السطح     اتجاه االستقطاب ل   ة لتكون في نفس   ضبط الشرائح الميكروسكوبي  

تعمل طبقة  . تتم بعد ذلك إضافة طبقة رقيقة من البلورات السائلة ذات الطور الدوار           . المقابل

يـتم  . الشرائح الميكروسكوبية على توجيه البلورات السائلة لتصطف في اتجاه تلك الـشرائح  

شريحة االستقطاب عمودية على اتجاه     وضع الطبقة األخرى من الزجاج ولكن مع التأكد أن          

تترتب الطبقات المتعاقبة من البلورات السائلة بعضها فوق بعض         . استقطاب الشريحة األولى  

  . درجة بالنسبة لترتيب الطبقة األولى٩٠بدوران تدريجي يصل إلى 

  :وفيما يلي تقدم الباحثة توضيحاً لمجموعة الطبقات التي تتكون منها الشاشة البلورية

  . عبارة عن القاعدة أو الطبقة الخلفية وهي مرآة عاكسة للضوء)١(لطبقة ا

  .عبارة عن طبقة من الزجاج عليه طبقة رقيقة تعمل على استقطاب الضوء )٢(الطبقة 

 لتوصيل التيـار    indium-tinoxideمن مادة    مصنوعةعبارة عن طبقة شفافة     ) ٣(الطبقة  

  .الكهربائي

  . البلورات السائلة وتكون فوق الطبقة الموصلة تماماًنعبارة عن طبقات م) ٤(الطبقة 

                                           
يقصد بها انتشار الموجات الضوئية في مستوى واحد وتكون جميع : ظاهرة استقطاب الضوء) ١ (            

وينتج الضوء المستقطب إذا مر «الموجات ذبذبات جزئيات الوسط في مستوى واحد عمودي على اتجاه 

ضوء كهربائي أمام معدن مستقطب أو إذا مر من خالل شرائح من الزجاج المستقطب، في هذه الحالة فإن 

الضوء يمر في اتجاه واحد، أي أن المعدن أو الزجاج المستقطب يمنع انتشار أشعة الضوء ويجعلها تسير 

  )٥٥، ٥٤م، ١٩٨١عبد المعاطي، . (»في خطوط مستقيمة وفي اتجاه واحد فقط
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طبقة من الزجاج وعليه أيضاً طبقة رقيقة من مادة مستقطبة للضوء ولكن فـي              ) ٥(الطبقة  

  .اتجاه عمودي على محور استقطاب الطبقة األولى

  -:الفكرة الفيزيائية للشاشة البلورية 

 فإنها تعمل على استقطاب     )٢طبقة  ( عندما يسقط الضوء على الطبقة الزجاجية األولى      

في كل طبقة على توجيه الـضوء        )٤طبقة  (الضوء، ومن ثم تعمل جزيئات البلورات السائلة      

وعندما يصل الضوء للطبقة األخيرة . إلى الطبقة التي تليها مع تغير مستوى استقطاب الضوء

تلك الطبقة وبالتالي   من طبقات البلورات السائلة فإنه يكون مستقطب في نفس اتجاه جزيئات            

  .ينفذ الضوء منها

وتتلخص الفكرة الفيزيائية للشاشة البلورية في تمرير الضوء وحجبه عن طريق التحكم            

  .في ترتيب البلورات السائلة من خالل مجال كهربائي

  : LCD *%�(�)'��#"�ز

 لكترونيـة إلـى   الكمبيوتر أو الفيديو من إشـارة إ  تقوم فكرة العمل على تحويل صورة     

  .  بعد معالجتها ثم تكبيرها وعرضها على شاشة خارجية،صورة ضوئية

 بوجود ثالث مرشحات مزدوجة للضوء اثنين لكل لـون مـن األلـوان              الجهاز ويتميز

  .وثالث لوحات للكريستال السائل، ) األحمر ، األزرق، األخضر(الضوئية األساسية 

س لون الضوء الخـاص      لتعك ،ن فكرة عمل الجهاز في وجود مرشحات مزدوجة       وتكم

 ،، فمثالً المرشح األول يعكس اللون األخضر       من الضوء   وتسمح بمرور األلوان األخرى    ،بها

 ثم يمر الشعاع األخضر على لوحـة كريـستال          ، ،ويسمح بمرور اللونين األحمر واألزرق    

 حيث تـسير    ، والبلورات السائلة غير ملونة    ،سائل لتحويل الضوء العادي إلى بلورات سائلة      

 وإن  ، حيث إن تطابقها يعني تحويلها مرة أخرى إلى  اللون األبيض           ،األلوان الثالثة متوازية  

  لون جديد موجود بالصورة المعروضةكانت تلتقي في بعض النقاط لتكون 

� �

� �

� �

� �
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�%�ل�#"�ز� LCD:  

  

  

   

  

  

  )ب)                                       (أ                ( 

  

  

  

  

             )جـ(                                   

  )أ، ب، جـ: ١٦شكل (

   ، من تصوير الباحثةLCDبعض أشكال جهاز 
� �

  : LCD �#"�ز-,	�א$

  :يمكن تقسيم التطورات إلى ثالثة أنواع

١١١١����� J� J� J� Jض� ��12م�א�����W�W�W�W-,	�א$�-�-��3��12م�א� �ض��-,	�א$�-�-��3��12م�א� �ض��-,	�א$�-�-��3��12م�א� �ض��-,	�א$�-�-��3 J� J� J� J� �� �� �� �

  

  

  

  

   
  

 نظام العرض

نظام العرض المدمج 
 أو الخلفي

نظام العرض المدمج 
 ذو الثالث عدسات

نظام العرض ذو 
 العدسة الواحدة

 )جـ (  )ب (  )أ ( 
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��WWWW-,	�א$�-�-��3�2	ع�א�7د(�א7 �و��5-,	�א$�-�-��3�2	ع�א�7د(�א7 �و��5-,	�א$�-�-��3�2	ع�א�7د(�א7 �و��5-,	�א$�-�-��3�2	ع�א�7د(�א7 �و�5–����٢٢٢٢ �� �� �� �
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  . زيادة قوة المصباح – أ

 بعض األجهزة زودت بإمكانية الجمع بين أكثر من مصدر في ذات الوقت من خـالل                – ب

  .لمنقسمةاستخدام خاصية الشاشة داخل الشاشة أو الشاشة ا

 PC, CARD( Personal Computer memoir( بعض األجهزة مزودة بإمكانية عرض – جـ

card  )   خالل مشغل خاص بها داخل الجهـاز        من ،)كرت الذاكرة الشخصية للكمبيوتر

وحـدة المعالجـة    (Central Processing unit (P.C.U)` نفسه دون الحاجة إلى وحـدة 

  .رة الرقمية مباشرةوبذلك يمكن عرض الصو ).المركزية

 بحيث يمكن نقلها بـسهولة  )جرامكيلو١,٥( بعض األجهزة الحديثة ال يتعدى وزنها عن        – د  

  . إلعداد العرض في أي مكان بسهولة ويسر،Labمع جهاز الكمبيوتر المحمول 

�LCDWWWW?�%���$�و<;=א$�#"�ز�?�%���$�و<;=א$�#"�ز�?�%���$�و<;=א$�#"�ز�?�%���$�و<;=א$�#"�ز� �� �� �� �

ربة مجموعة من   التطبيق لمداخل التج  أثناء  استخلصت الباحثة من الدراسة  النظرية و       

  :ت، التي ساهمت بشكل كبير في إمكانية الوصول إلى تحقيق أهداف البحثالمميزا

 حيث يمكـن    ،يعن غيره من أجهزة العرض الضوئ     المستخدم  ����LCD يتميز جهاز    – ١

 لالستفادة من خصائص كل منهمـا فـي          والفيديو معاً  توصيله بأجهزة الكمبيوتر  

  .ة كبيرة في مجال البحثاستحداث حلول تشكيلية قد تفيد إفاد

 إمكانية استعماله في عرض أكثر من نوعية من الرسوم والصور الـشفافة منهـا               – ٢

  . لكل نوع من الصوراز خاصجه استخدام  دون الحاجة إلى،والمعتمة

 نوع المادة

جهاز يعرض من 
 الفيديو

جهاز يعرض من 
 الكمبيوتر

جهاز يعرض من 
 الفيديو والكمبيوتر
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 الضوئية على اختالفهـا، وذلـك إلمكانيـة         اإلسقاطات  يمكن التنوع في اتجاهات    – ٣

  .وبالتالي تعدد مجال الرؤية لالسقاطات الضوئيةتحريك العدسة إلى أي اتجاه ، 

)١(يتمتع هذا الجهاز بإمكانية تمديد الضوء  – ٤
 مما يؤدي إلـى إحـداث  بكيفيات مختلفة،  

  وتداخالت األلوان،  ،باتيكترفي   و ،مبالغات في نسب واتجاهات الرسوم والصور     

   يمكن الحصول على درجات لونية متنوعةحيث

 في الجمع بين أكثر من صورة شـفافة أو (LCD) ات جهازيمكن توظيف إمكاني   – ٥

  كمثيـرات  معتمة في وقت واحد، مما قد ينتج عنه تراكبات وتداخالت قد تصلح           

ا قد تكشف عن إمكانية تعدد الحلـول التـشكيلية للـصورة     للتعبير الفني، كما أنه   

  .الواحدة

 فـي مـساحات     التنـوع  في مساحة اإلسقاطات الضوئية، مما يؤدي إلى         التحكم   – ٦

األشكال الساقط من خاللها الضوء، وبالتالي الحصول على تنوع في مـساحات            

  . في التكوينالجانب االبتكاريألشكال المنعكسة من أسطح المرايا، مما يثير ا

  : يف الفن التشكيليالضوئيعرض ال أجهزة

 لقد كان للتقدم التكنولوجي دور في التوصل إلى وسـائل ضـوئية صـناعية متنوعـة      

وقد أدى هذا إلى ظهور   «،ومختلفة، استطاع المصور االستفادة منها كوسيلة تعبير في أعماله        

ا  وبهذ ، الذي اعتمد على الضوء كعامل أساسي في بناء العمل الفني،Lumia Art فن الضوء

أصبح الضوء بكل ما اتسم به من قدرة هو العنصر الحاسم الذي اعتمد عليه الجانب المرئي                

�.)٢، ١٩٧٩صقر، (. »ن المرئيةلكل الفنو �

 على اعتبار أن اللـون فـي ماهيتـه          - كما سيتأكد الحقاً     -وألن الضوء يرتبط باللون   

ة يظاهرة ضوئية علمية، نجد أن الفنان على مر العصور عرف اإلضاءة الطبيعية والـصناع             

ث التـأثير  حـدا ، وذلـك إل  بأنواعها المتعددة وقد اعتمد عليها في إضاءة أعماله الفنية     ،أيضاً

 وأخذ يبحث عن    ، خصائص الضوء وتأثيره على اللون ورؤيته      وب في أشكاله مستثمراً   المطل

 حيث أخذ يحول الواقع البصري إلـى        ،الطرق واألساليب التي تظهر وتوضح تلك التأثيرات      

ونرى ذلك بوضوح   ،  حينما يتدخل في تنظيم هذه األضواء والتحكم فيها عن قرب          ،واقع ذاتي 

                                           
أي أن الضوء عندما يسقط على السطح العاكس فإنه يمكن من خالل هذا الجهاز : تمديد الضوء  )١(          

(LCD) أن يمرر أكثر من مرة على السطح العاكس ودخوله إليه ثم خروجه منه مرة أخرى، وفي كل مرة 

 ).الباحثة. (تكبر مساحات األشكال كما تقل درجة وضوحها
 



  

)١٠٠ ( 

 كما في أعمـال الفنـان       ، وذلك حتى نهاية عصر النهضة     ،الخامس عشر ميالدي  منذ القرن   

 -م١٦٠٦(Rembrandورمبرانـدت  ، )م١٦١٠-م١٥٦٩ ( Carvaggioاإليطالي كارافـاجيو 

 حين استخدمت األضواء الصناعية داخل المرسم المغلق للتركيـز       ،الفرنسي الفنان   ،)م١٦٦٩

  مما يـصعب     ،ي أجزاء العمل في ظالم تام     على جزئية مضاءة من اللوحة في حين بدت باق        

 هذا مما يؤكـد حريـة     ،معه التعرف على عناصر العمل الموجودة داخل هذه المنطقة الظلية         

 وكذلك في أسلوب المعالجة ويستطيع الفنان أن يبـرز          ، الضوئي   الفنان في تحريك المصدر   

فقد يتحرك الجسم   ، وجهة نظره عن طريق التشويهات التي يحدثها في األجسام بفعل الضوء          

 أو أقل كثيراً أو المساحات الكلية فـي     ،حركة عنيفة والنسب تكون أحياناً أكثر مما هو متوقع        

 وإنما على أساس من ذاتية الفنان مع االستفادة         ،الصورة تنتظم ال على أساس الواقع البصري      

ل تبعاً ألسـلوبه  وبذلك يكون الفنان قد أخفى أو أظهر ما يريده من عناصر وأشكا  ، من الواقع 

  . مما قد ينتج عنه اختالفات كثيرة عن الواقع وذلك بفعل الضوء وأسلوب استخدامه، الفني

لفتـك  ور واإلضاءة  تعبيراً قويـاً ال با        إن كارافاجيو يستطيع التعبير عن حضور الن       «

نـه يتخطـى    إ. شكل ابتغاء إبراز عمق اإلضـاءة        إال أنه يشوه ال    ،بالشكل وجرحه وتشويهه  

، ويـج ( »دات ذاكراتنا الكالسيكية فيجعل الظل يأكل أجزاء كاملة من األجسام وأعـضائها          عا

١٧، ١٩٦٥.(  

وفي التصوير المعاصر نجد أن العمل التصويري قد تحرر شكالً ومضموناً من أسـر              

 التـي   ، وذلك نتيجة العتماد الفنان المعاصر على وسائل الصناعة الجديدة         ،التقاليد األكاديمية 

  .  فرصاً أفضل للتعبير عن إنتاجه التصويريهيأت له

 والتـي مـن     ،وقد لحق التطور التكنولوجي الحديث تطوراً في إنتاج األجهزة الضوئية         

وبالتالي يسر هذا أمام الفنان توظيف تقنياتها في معالجـات           ، الضوئي العرضبينها أجهزة   

وذلك من خالل إمكانات    ، يرية تختلف عن المعالجات التقليدية لألعمال الفنية التصو       ،تشكيلية

 التي يستخدمها   ،والصوروالرسومات الضوئيةأو الصور التحكم في أشكال وألوان المرشحات      

المستخدمة مأخوذة عن صـور     اوالصورفيمكن أن تكون الشرائح     ، الفنان والتنوع الالمحدود    

فقد ، يريد الفنان أو يمكن التالعب بها كيفما يشاء و      ،من الطبيعة الواقعية واستخدامها كما هي     

تصل إلى تكوينات مجردة من خطوط وألوان ومساحات وتركيز شدة اإلضاءة فـي شـرائح               

 والحصول على تأثيرات متنوعة عن طريـق تركيـب عـدة            ،معينة أو تخفيفها في األخرى    

دي  فيحدث الدمج بين األشكال واأللوان مما يؤ        صور عدةو أ شرائح أثناء اإلسقاطات الضوئية   

 ).١٧شكل(انظر .وبالتالي الوصول إلى إنتاج متميز     أوالتغيير في السكل واللون،    إلى التحريف 
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ومن أهم اإلسهامات العلمية التكنولوجية في الفن المعاصر المتعلقة باألجهزة الضوئية والذي            

جعل الفن يبدأ مرحلة تحول جديدة من الوعي واإلدراك والمشاركة،وهي إسـهامات علـوم              

  :حيث يأتي ذكرها بالتفصيل فيما يلي����،�،�،�،�Cyberneticsالسيبرانية 

  : احلديث واملعاصرسيط تقني يف التصويركو  Cybernetics:السيربانية

    Cybernetics:مفهوم السيربانية
 وذلك لما أتاحه  ،يعد هذا العلم أحد فعاليات التفكير العلمي منذ منتصف القرن العشرين          «

، حيث لم تعد الرؤية     )٧،  ٢٠٠٠سالم،  .(»ختلفةمن ثورة تكنولوجية في جميع ميادين العلم الم       

، والذي لم يعد فقط هو مجرد لوحة تعلق على جدار         ، هي المنطلق األساسي للتفاعل مع العمل     

 والتي تكونـت    ،بل تميز بكونه منظومة من العالقات الصوتية والضوئية والحركية والشكلية         

ـ  ،خالل توظيف معطيات العلم والتكنولوجيا     مختلـف الوسـائل واألجهـزة      تخدام  وذلك باس

لكترونية والكمبيوترية التي تحقق مثل هذه التقنيات المستخدمة والتي عملت علـى إنتـاج              اإل

  . أشكال جديدة من الفن

 »Kybernesis« من اللفـظ اإلغريقـي     »سيبرنتيك« وقد اشتقت كلمة  «

 عمليـة «ويعني فـي مدلولـه العـام        ، »الذي يشير إلى عملية القيادة الفنية     

  ذلك أن عمليـات »السيبرنتيك«ومن هنا جاءت تسمية هذا العلم باسم     ،»ادةالقي

القيادة تقوم على أسس ترتكز على مفهومي التحكم واالتصال بـين الـنظم             

وهي ما تستند إليه أساسيات هذا العلم الذي يقوم على دراسة أوجه            ، المختلفة

ئف الـتحكم   التماثل بين اإلنسان والحيوان واآللة والمجتمع فـي أداء وظـا          

  )١٤٩، ٢٠٠٠سالم،. (واالتصال

علم يتيح لإلنسان أو اآللة األوتوماتيكية أن يبلغ هـدفاً          ، علم التوجه «: والسيبرانية هي 

 (michal,1990,11).»ويضيف قاموس المورد بأنه علم الضبط، محدداً

ظم العلم الذي يفسر عمـل الـن      «وقد اتفق كثير من العلماء على تفسير السيبرانية بأنها          

ض النظر عن كون هذه فيزيائية أو      غشارات تصل إليها ب   مختلفة التي تعتمد في عملها على إ      ال

  )  ٢٢، ١٩٧١الفولي،. (»أو سيكولوجية، فسيولوجية 

  . علم  التحكم عن بعدن السيبرانية هيإ :ويمكن القول

  : أثر السيربانية على الفن التشكيلي

فنان على أن يتوافر لديه بعض االختيـارات       ال  – كمنطلق فكري    –  تساعد السيبرانية   

المرنة للطرق والمواد والتقنيات التشكيلية التي تؤدي إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن أفكـاره              
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  . ومفاهيمه بصور متفردة وبشكل معاصر

 واآلن تنـصب    « ،وتسعى السيبرانية بمحاولة برمجة السلوك اإلبداعي عنـد الفنـان         

حتى يمكن أن تصاغ عمليات ،  نجاحهم في فك شفرة ملكة اإلبداع     اهتمامات العلماء على مدى   

إنتاج األشكال في صورة معادالت رياضية تعمل علـى تخليـق صـور جرافيكيـة ثابتـة                 

  ) ٣٠٧، ١٩٩٤علي،  (.»ومتحركة

ولقد حاول العلماء في سعيهم لدراسة العملية اإلبداعية عند الفنان تـسجيل المـؤثرات              

 ومختلف المؤثرات   ، مثل المنبهات الخارجية للصوت واللون والضوء      ،البيئية التي تؤثر عليه   

 وذلك إلنتاج أجهزة وماكينات  تعين الفنان على استحداث حلـول تـشكيلية غيـر          ،البصرية

  .تقليدية

ني، وعلى هذا تعتبر السيبرانية أولى العالقات التي تمكنت من دراسة وتفهم السلوك الف            

 وبخاصة السلوك ،ف دعت إلى دراسة السلوك اإلنساني المعقدنها من خالل بحثها الهادحيث إ

الذي يشمل عمليات من التحكم واالتصال التي تنطلق مـن التفـاعالت العاطفيـة              ،  اإلبداعي

 حيث يتم تحويلها إلى أعمال فنية تنتقـل عبـر قنـوات             ،والعقلية في الجهاز العصبي للفنان    

  ).  الجمهور– العمل -الفنان(ية بين وتتبلور العالقة التكامل.. االتصال للجمهور 

هور فـي إتمـام     مرانية  المجال لمشاركة الج    بومن زاوية أخرى فقد أتاحت علوم السي      

 أشكال مختلفة من الحلول التشكيلية الناتجة من خـالل           إتاحة العمل الفني، هذا باإلضافة إلى    

تمـات والمعـادالت    وذلك عن طريق توليف اللوغاري    ، تقنيات الكمبيوتر وعمليات البرمجة     

وقـد  «، عدد هائل من التباينات الناتجة عن بدائل الحلـول إلنتاجالرياضية والكسور العشرية   

حيـث يحـتفظ   ، permutation Art) اليالفـن االسـتبد  (ئج هذه العملية اسم أطلق على نتا

صر يضع اللوغاريتم العنا  و، معينة للرموز ولوغاريتم معالجتها   الكمبيوتر في ذاكرته بقواعد     

 وبتوليفات تعمل على إنتاج صور وأشكال غير محدودة يتم التوصـل إليهـا             ،بطريقة منظمة 

 )Jasia, 1971, 61(. » وتصنيفها وتخزينها الستدعائها عند الحاجة إليها،واالحتفاظ بها

لقد أصبحت التجربة الجمالية شديدة الفردية بما أتاحته علوم الـسيبرانية مـن وسـائل               

م ما يميز تلك التجربة الجمالية هو أفكار الفنان ومفاهيمه ومدى توظيف             وأصبح أه  ،مستحدثة

 في معالجة   ،القدرات التقنية للوسائل المستخدمة إلنتاج الفن بصورة أكبر من قدراته المهارية          

وبذلك تكون السيبرانية واألعمال القائمة عليهـا فـي صـميم العمليـة              . الموضوعات الفنية 

 وإلى الخبرة والتفاعل المـستمر بـين الفنـان وبيئتـه            ،إلى التجريب  التي تحتاج    ،اإلدراكية
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،  وبذلك يكون الفنان قد وصل إلى القيمة الجمالية المعبرة عـن ذاتيتـه وأفكـاره                 ،المحيطة

  . ومعاصرته

وفي ضوء ذلك فقد تكون لدى الجمهور في عصر التكنولوجيا وعياً بكيفية التعامل مع              

وعليه «.  التي تساعد على إنتاج أشكال الفن المختلفة       ،ية الحديثة التقنيات والوسائل التكنولوج  

هذا المشاهد يكون قادراً على إنتاج شكل       ، )بالمشاهد الفنان (فقد ظهرت فكرة وجود ما يسمى       

 الذي يتوقف على مدى قدرته في التعامـل مـع هـذه الوسـائل               ،من أشكال الفن البصري   

  Jasia, 1971, 147)(  »المستحدثة

ت عالقة جديدة بين الفنان ووسائل التكنولوجيا من خالل أجهـزة الكمبيـوتر             كما ظهر 

 حيـث   ، المتلقـي  – الكمبيوتر   –فقد تكونت بعض التفاعالت الديناميكية بين الفنان        ، الرقمية

 وهم في خـارج     ،يشاهد الجمهور أعمال الفنان على أجهزة وشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم         

  . قاعات العرض

ة برامج الكمبيوتر التي تهدف إلى محاكاة أعمال الفنانين  التـي تقـوم              كما يمكن إضاف  

بإجراء تنويعات ومتتاليات بصرية عن طريق توظيف برمجيات الكمبيـوتر فـي التـشكيل              

فالعمل عبارة عـن تـشكيل      ) عجلة األضواء ( للفنان توشيوايو    ،)١٧شكل  ( –لألعمال الفنية   

  (Johan,1997,88) . وتر، أجهزة تحكم مؤثرات صوتيةنحتي ضوئي باللون باستخدام برنامج كمبي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٧شكل(  

 Johan, 1997, 88  عن،م١٩٩٢ للفنان توشيوايو، )عجلة األضواء(
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  :اخلالصة
أن العلم والتكنولوجيا في عـصرنا      ه في هذا الفصل ندرك تماماً كيف        مما سبق عرض  

إن منجـزات العلـم     ، لحديث والمعاصر الحالي يستحوذان بدرجة متزايدة على خيال الفنان ا       

والتكنولوجيا تنتج آفاق جديدة للخلق واإلبداع الفني كما يسهمان في إعادة تشكيل الحياة وفتح              

ونقط انطالقة نحو   ،  يستقي منها الفنان أفكاره    ،آفاق جديدة للتعبير والكشف عن مصادر جديدة      

  . التجديد واالبتكار

تنوعت الممارسات الفنية الحديثـة     ، واد وطرق التشغيل   من الم  أتيح للفنانين عدد  فعندما  

 ليحقق الفنان من خالل ذلك الموقف الجديد لفلسفة الفن الذي أصبح هو جزءاً من ،والمعاصرة

 وأصبحت التجربة الجماليـة     ،حتى أصبح جوهر الفن هو اإلبداع     ، عملية التنظيم التكنولوجي  

  . شديدة الفردية

جازات العلمية والتكنولوجية في الوصـول إلـى         بعض اإلن  وتستفيد الدراسة الحالية من   

 طلمستخدمة في الدراسة إحدى الوسائ    باعتبار الهيئة العاكسة ا   ،  أعمال تصويرية مبتكرة   إنتاج

 والكاميرا الفوتوغرافية   ى تكنولوجية سيبرانية مثل الكمبيوتر     أخر أدواتبجانب  ، التكنولوجية  

 تكون التكنولوجيا هي الوسيط التقني المعاصر الذي        وبذلك. العرض الضوئي الرقمية وأجهزة   

 وفي إكسابها خبرة جمالية متفردة قائمة على أسـس          ،تعتمد عليها الباحثة في تجربتها الذاتي     

  . اإلدراك الحسي البصري

 باعتبارها مثيـراً    تالي الهيئة العاكسة لمجال الرؤيه    وسوف تتناول الباحثة في الفصل ال     

 وذلك من خالل دراسة عناصر التشكيل في العمل الفنـي           ،ياً تكنولوجياً بصرياً ومدخالً إبداع  

  . ثنائي األبعاد وتحقيق القيمة الجمالية
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  خامسالفصل ال                            

  كمثير بصري ومدخلالهيئة العاكسة لمجال الرؤية

  في الفن التشكيليإبداعي 
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 اخلامساخلامساخلامساخلامس الفصل حمتوى

 .مقدمة •
 .القيمة اجلمالية لألعمال الفنية •
 .القيم اجلمالية يف األعمال الضوئية •
 .ًعناصر التشكيل يف العمل الفني ثنائي األبعاد واستثمارها فنيا •
 .ظاهرة االنعكاس الضوئي املرتبطة باهليئة  العاكسة •
 .رة اخلداع البصري املرتبطة باهليئة العاكسةظاه •
 .اهليئة العاكسة للضوء عامة •

  :أنواع وخصائص اهليئات العاكسة للضوء •

  . املعادن ذات السطح العاكس– ١

  . املرايا– ٢

o تعريف املرآة.  

o أنواع املرايا وأشكاهلا وجذورها التارخيية. 

ثارة البصرية من خالل ظاهرة  وإمكاناتها يف اإل)ذات السطح الواحد(املرايا البسيطة  •
 :االنعكاس الضوئي

أوال
ً
         املستوية االنعكاس يف املرآة: 

         الكرويةاالنعكاس يف املرآة: ًثانيا

o املرآة احملدبة. 

o املرآة املقعرة. 

o أجزاء املرآة الكروية. 

o  واملقعرة) (احملدبة(خصائص الصور املنعكسة على املرايا الكروية.( 

  .سطوانيةالنعكاس يف املرآة االا: ًثالثا

 . متموجة السطحاس يف املرآةاالنعك: ًرابعا

  اخلالصـــــة •
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  :ة ــــمقدم
واقع مألوف   في تعبيره على السطح ثنائي األبعاد بتمثيل         في عصور معينة   الفنان   اعتاد

ي عصر النهضة خاصـة  فوما يتبع ذلك من دراسة لقواعد المنظور البصري للرؤية، ونرى       

 فكثيراً ما استخدم المصورون هيكالً من أشكال هندسـية متـشابهة            «.مثاالً يمثل ذلك الواقع   

وذلك وفقاً  ) ١٦٨، ١٩٨٠سكوت،.(»وخطوط إنشائية لكي تمدهم بخطوط تنظيمية لتكويناتهم      

العامة المتعارف عليها والتي تحكم بناء أعمالهم التشكيلية، محققين بذلك مبدأ النسبية            للقواعد  

  .في تقسيم سطح الصورة

 حيث انطلـق فنـانو      ،من تلك القواعد  معاصر نجده قد تحرر     إالّ أن الفنان الحديث وال    

مثـل   ، ومن خالل دراستهم للقيم الفنيـة العامـة   ،التصوير المعاصر من فهمهم لتلك القواعد     

 وقد أصبح الذي يحكم بناء العمل الفني هو «،محدوددة والتوازن إلى التحرر الالاإليقاع والوح

. » مستفيداً من القوانين والقيم  التشكيلية المتعارف عليهـا         ،عقل الفنان المتحرر ووجدانه معاً    

لى تغير ، كما أن التغير العام الذي يشهده القرن التاسع عشر أدى إ         )١١٤،  ١٩٨٣البسيوني،  (

  .في مفهوم الفن،حيث توسع مفهوم الفن بشكل عام وتحددت لغته

 رفض المفهوم الجديد مبدأ الشكل المثالي للمحاكاة، والذي لم يكن يعد فناً بالمفهوم              لقد«

  تنية التي كان  يالتقليدي الذي قدمته معايير الكالسيكية،قد أصبح اآلن قيمة فنية، فالصفة التزي          

الفن بالمفهوم األكاديمي في الغرب، أخذت تلعب دور هاماً في تقـدير             ال ترقى إلى مستوى     

  .)٩، ٢٠٠٤عطية، .(»الفن الحديث

أن الفنان في التصوير الحديث اسـتطاع أن ينـال حريتـه            ����Picassoكما يرى بيكاسو    

 نتائج تلك الحريـة،     واستقالله الفكري والتعبير عن قراراته وشخصيته الفنية، وكان من أهم         

  لقد اتجه التصوير الحديث والمعاصر       .ية كمعايير ثابتة لإلمتاع الفن     الفنون القديم   قيم استبعاد

 الذي ساهم في التعجيل به التطـور        ذلك التغير . إلى موضوعات مغايرة تكشف عن الحقيقة     

ه من مجاالت ووسـائل جديـدة للتعبيـر،         للعصر، بما استحدثه من خامات، وما أتاح       التقني

 فأخذ يتعامل مع تراكيب ، في إثراء ثقافة الفنان وخياله ث العلمية الحديثة  ت البحو وكذلك ساهم 

األشكال في قوانينها المجردة، تلك المقومات التي أدت إلى التغير الجذري للشكل والمضمون             

من هنا اختلفـت    . ورة تغير في إدراك عناصر التشكيل      صحبها بالضر  ،ر الحديث يفي التصو 

 تباينـت مظـاهر الفـن        وبالتـالي  ،هوم تحقيق القيمة الجمالية   فرؤية الفنان المعاصر في م    

  . إضافة إلى عوامل موضوعية أخرى،ومضامينه وفقاً لذاتية الفنان وإدراكه وحساسيته
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وهذا ال يعني أن المصور المعاصر قد خرج تماماً عن نطاق تلك القيم العامة، ولكـن                

بالتقدم الفكـري، والفلـسفي،والعلمي     نجدها قد تأكدت في صورة مختلفة، وذلك نتيجة لتأثره          

 علـى انطالقـه، وتحـرره       اً كان للتقدم التكنولوجي تأثير واضح     بنظرياته المعاصرة، وأيض  

  .بالرؤى والمفاهيم الفنية الخاصة من خالل مثيرات بصرية متعددة

مما يجعـل   -Light – مثل الضوء    –وألن التصوير يقتضي استخدام مواد أكثر تنوعاً        

، أو فـي     على االستفادة بنتائجها سواء في مجال التذوق أو في مجال تعلم الفنون            اًالفنان قادر 

  .مجال التصوير التشكيلي خاصة

 فالضوء من أهم العناصر الفيزيائية التي يستخدمها التصوير، وهو فـي            «

شفافيته نقيض المادة الثقيلة التي تبحث عن وحدتها، فالضوء هو الوسـيلة التـي              

 كي تجعل األشياء مرئية بصفة عامة، والفرق بين استخدام فن           ،ةتستخدمها الطبيع 

، هو أن التصوير ال يدع األشياء مرئية        وء وبين تواجده في الطبيعة    التصوير للض 

 Lightوفق فعل ذاتي للتعبير عن األنا الداخلية، فالفنان يستخدم الضوء والظـل  

and Dark والمنير والمعتم Bright and shadowلكي يكون من ،تلفة بدرجات مخ 

ا اللون، وهو إدراكه في إظهار الداخل، فأي لون هو درجة من درجـات              مخالله

  .)١٤٤، ١٤٣، ١٩٩٢غانم، .(»التعتيم واإلضاءة

وتحاول الباحثة في هذا الفصل السعي إلى تتبع الهيئة العاكسة للضوء فكريـاً وفنيـاً               

ها في اإلثارة البصرية من خـالل    وتلمس إمكانات ) المرايا(كظاهرة تصويرية، وبصفة خاصة     

ة في مكونات العمل الفني وعناصره، وذلـك        ن أن تحدثه من ثراء للقيم الفني      الرؤية، وما يمك  

   .من خالل ظاهرة االنعكاس الضوئي الرتباط هذه الخاصية بطبيعة الهيئة العاكسة للضوء

  :يف األعمال الفنية اجلمالية ةالقيم

 ومن ناحية أخرى فهي عنصر هام في البناء ،ة من ناحيةارتبط تعريف القيم بالفلسف«  

 حيث هي معايير لسلوك أفراد المجتمع تتقبله الجماعة، وعدم االلتزام بها        ،الثقافي ألي مجتمع  

  )١٤، ٢٠٠٢بيومي،  .(»خروج عن الجماعة

ولقد تعددت المفاهيم والتعريفات التي قيلت حول القيم، فثمـة مـن             «

رها أشياء مطلقة كالمرغوب فيه أو الحسن أو ما ينبغي أن ينظر إلى القيم باعتبا

 اجتماعيـة تـشير إلـى       والبعض يرى أن القيم مفـاهيم     .. وكيكون عليه السل  

 وأي  ،وآخر يقرر بأن القيم والمعايير تشير إلى فئة عامة من المعاني          .. الحسن

 مـن   وهنـاك ..  معنى أو مدلول   قياً أو فنياً أو ما شابه ذلك ذي       معيار كان أخال  

 المرغوب  أو اإلدراك القيمي   Conception يؤكد ويعتبر القيم نوعاً من التصور     
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 وكانـت  ، معرفة مفهوم القيمـة   وإال انتفت  تطابق بين العقل والشعور   فيه، أي ب  

  ).١١، ١٩٩٦سالم، . (»أقرب إلى االتجاه أو اإلحساس

لفكرة ذاتهـا   وإن ا،هو فكرة في شكل ظهور محدود   « : الجمال على أنه   )١(ويفسر فيشر 

ال تنقسم،إنما تؤلف منظومة أفكار تمثل خطوطاً نازلة أو صاعدة، وبقدر ما تكـون الفكـرة                

سامية،بقدر ما تحوي على الجمال أكثر، ولكن حتى أكثر األفكار وضـاعة تحتـوي علـى                

إن الشكل األعلى للفكرة هـو الشخـصية،        . الجمال، ألنها تؤلف حلقة المنظومة الضرورية     

ــإن ا ــذلك ف ــصية    ول ــادة الشخ ــك م ــذي يمل ــن ال ــك الف ــو ذل ــى ه ــن األعل لف

  ).٢٠٠٢،٤٠تولستوي،(.»العالية

شرط « فهي كما فسرها عطية السعيد شاهين Aesthetic Valuesأما القيمة الجمالية 

الهدف الذي ينبغي نواله أو التوازن الذي نسعى لتحقيقه، وهي ذات اإلبداع            أو   ...كل وجود   

 وليس من الواقع إلـى  ، وأنها تمضي من الفكرة إلى الواقع        معاً، من حيث وحدته وال نهائيته    

الفكرة، وأن فيه قدرة ال نهائية على التأكيد مما يرغمها دوماً على اختـراع أشـكال وجـود       

  .)١٨٣، ١٩٩٩شاهين، .(»جديدة

  فإننـا نجـدها    ،وعلى كل فإنه مهما اختلفت التعريفات والمفاهيم حول القيم الجماليـة          

  :الخصائص التاليةتنطوي على 

 القيم الجمالية بأنها أساليب وقواعد تحدد الغايات أو الوسائل التي يتعين علـى              تتصف   )١(

  .لتعبير الفني الفنية أن تلتزم بها فهي كموجه لالفنان أو المدرسة

 ولكنها تجد صـداها لـدى       ، فهي ليست من ابتداع لفرد ما      ،تتصف هذه القيم بالتلقائية    )٢(

 . وما تقرره من قيم وقواعد،لفنيةالجماعة أو المدرسة ا

 وبين متطلبات الجماعة    ،تتصف بأنها ذات طابع مزدوج بين الحاجات الفردية والذاتية         )٣(

  . تعبيري وينتمي إلى المدرسة التعبيرية مثالًوالوسط االجتماعي، فهذا الفنان

ي إطار البناء تتصف القيم الجمالية بأنها مترابطة أو متبادلة العالقة بين التأثير والتأثر ف            )٤(

يكتسبها الفرد من البيئة  standards  وما ينطوي عليه من معايير،االجتماعي أو الثقافي

 .فتصبح جزءاً من الالشعور وأساساً الستجاباته 

                                                 
من فالسفة العصر الحديث، من أصل ألماني، وهو من « )م١٨٨٧-١٨٠٧( Ernst Fisher: فيشر  )١(

ادوا بأولوية المضمون على الشكل، حيث إن الشكل في نظره هو تعبير عن أكثر الفالسفة الذين ن

      ).٤٠، ٢٠٠٢تولستوي،   (».ذي يتغير بتغير الواقع االجتماعيالمضمون ال



���� 

)١١٠( 

 ساق األخرى تؤلف مركباً أو بنـاء       فهي كسائر األن   ،تتصف هذه القيم بسرعة انتشارها     )٥(

ى سبيل المثال إذا ما ظهرت قيمة جماليـة          وعل ،كلياً تتضح فيه سمات ومالمح التجديد     

 ولعلنـا نـذكر     ،جديدة في الفن سرت هذه القيمة كموجة في البناء الحضاري للمجتمع          

 .المدرسة الرومانسية وانتشارها في جوانب الحياة المختلفة

 فنجـد مـثالً     ،تتصف القيمة الجمالية بأنها عامة تسود جميع الطبقات والفئات والبيئات          )٦(

 تسود طبقات المجتمـع     ،مثالً) كالتجريدية أو السريالية  (مالية في الفن الحديث     القيمة الج 

 .وفئات الفنانين والبيئات الحضرية أو الريفية

 فهي متواجدة لدى    ،كما تتصف القيمة الجمالية بأنها ذات بعد تاريخي واجتماعي وثقافي          )٧(

 كانـت الفنـون     تطور المجتمعات التاريخية ، فمنذ البداية حتى منذ العصر الحجـري          

.  ثم تطورت تبعاً للتطور التاريخي للمجتمع البـشري        ،البدائية والقيمة الجمالية السائدة   

 ).١٤، ١٣، ١٩٩٦سالم، (

  :الضوئيةيف االعمال القيم اجلمالية 

 خصائص فيزيائية، وعند إنتاجه من مصادره الطبيعيـة يكـون لـشدة           الضوء يحمل 

 في التحكم فيه، لذا فإنه يمكننا تحقيق قيم جمالية تشكيلية         االستضاءة وطول الموجة أثراً فريداً      

ل فنيـة   حين استخدامه إلنتـاج أعمـا      متعلقة   _باعتباره عنصراً تشكيلياً ووسطياً إدراكياً    _ 

 مثـل    خصائصها بخصائص الضوء،   متعلقة تأثيره على هيئات      خاصة إذا ما ارتبط    ،مبتكرة

  . هر الهيئات تأثراً ب بصفتها أكث)المرايا(الهيئات العاكسة وخاصة

 الرتباطها بالهيئـة العاكـسة   -وهنا تجدر اإلشارة إلى القيم الجمالية لألعمال الضوئية     

 ذلك أن االختالف في الفكرة الجمالية كان له أثر كبير في تحريك اتجاه              -موضوع الدراسة   

 خـالل     الذي نستطيع تأمل صفحاته اإلبداعية وذلـك مـن         ،الفن التشكيلي على مدار تاريخه    

تحليل المناهج الفلسفية ومصادر االستلهام الفني أو مهارة األداء، وقد  اختلفت فكـرة الفـن                

  .باستمرار طبقاً لنظرة اإلنسان إلى العالم وتحول مفهومه الفكري

  

  :وفيما يلي تستعرض الباحثة تلك القيم الجمالية الخاصة في األعمال الضوئية
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، فـي  ن التوازن  هو  حسن توزيع العناصر التشكيلية في العمل الفنـي         إ: مكن القول ي

فالعمـل الفنـي المتـزن      «،هدف الوصول إلى تكوين متكامل    تناسق تام وفق أنظمة هندسية ب     

تتعادل فيه قوة الدفع بحيث ال يطغى بعضها على البعض، أو يزداد الثقل في جانب عنه عن                 

  )٦٧، ١٩٩٨علي، .(»اإلحساس بعدم االستقرارالجانب اآلخر، فيؤدي إلى 

 وتتحقق فكرة االتزان الضوئي من خالل سيطرة الفنان على اتجاهات سقوط الـضوء            

تحدد بذلك خصائص الشدة والخفوت من منـاطق اإلدراك         على الهيئات أو انعكاسه منها، وت     

  .على سطحهء من خالل حركة الضوء الساقط البصري للشكل المضا

 ذلك اإلحـساس التعبيـري      ،ضوئي هو السبب الرئيسي في إعطاء المشاهد      واالتزان ال 

إذ أن تحديد مسار الـضوء      . ملوالتشكيلي للعمل، ومن خالله يمكن إبداء حكماً نقدياً على الع         

 على األسطح يظهر خصائصها التشكيلية من لون وملمـس وغيـره، وخصائـصها              الساقط

ولمـا كـان    . بموضوع العمل ودافعية المتلقي   التعبيرية التي تتسم بخصائص نفسية مرتبطة       

االتزان عموماً يعني حالة من االستقرار فإن االتزان الضوئي هو الصيغة التي يبتكرها الفنان        

  . مستغالً التعادلية القائمة بين مناطق اإلضاءة واإلعتام في العمل الفني،للتعبير عن عمله

RRRR@@@@–ïöì›Ûa@ÊbÔí⁄a@ïöì›Ûa@ÊbÔí⁄a@ïöì›Ûa@ÊbÔí⁄a@ïöì›Ûa@ÊbÔí⁄a@@@@@@@@@RhythmZ@Z@Z@Z@@ @@ @@ @@ @

 وهو في ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقـاً        ،ي جوهره حالة من حاالت التغير     اإليقاع يعني ف  «

 الـصيفي، ( .»ووجود التغير والحركة يعني أحداثاً وأفعاالً  يمكن إدراكهـا         . بمعنى الحركة 

١٥٧، ١٩٩٢(  

ولما كان اإليقاع هو أحد القيم التي أدركها اإلنسان من الطبيعة بفطرته، ولمـا كـان                

 من خاللـه  ،طبيعة، وهو السبب في مدرك بصري يستنتج اإلنسان     الضوء هو أحد مكونات ال    

 ،معنى إيقاعي،لذلك فإن الصفة اإليقاعية للضوء تحمل بالتالي صفة حسية أولية لدى اإلنسان            

حيث يظهر في مجاالت كثيرة من النشاط اإلنساني، وله مـدلول مـرتبط بمجـال الفنـون                 

وهو ترديد جمـالي    «رابط وحدة العمل الفني     البصرية، كما أنه له قيمة أساسية في تكامل وت        

 بحيث يجلب إلينا الشعور باالنسجام ،ألحد عناصر العمل الفني في أجزاء مختلفة من المساحة      

  )٦٧، ١٩٩٨علي، .(» وتناغم عناصر العمل الفني،الجمالي

ط الـضوء علـى   لضوئي يمكن أن يظهر بوضوح حين يسق   وترى الباحثة أن اإليقاع ا    

سة كما في المرايا بأنواعها المختلفة، حيث يمكن أن يظهر اإليقـاع بأسـاليب              الهيئات العاك 

ذلـك أن اإليقـاع     .  وفقاً الختالف االنعكاس الضوئي الصادر من أسطحها المختلفة        ،مختلفة
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 إنما يوجده ويحققه الفنان في عمله الفني، نتيجة تناوله تلك العناصر            ،عملية ال تأتي عشوائية   

  .بترتيب وتنسيق معين

SSSS@@@@–@@@@ñ‡yìÛañ‡yìÛañ‡yìÛañ‡yìÛaòîöì›Ûa@òîöì›Ûa@òîöì›Ûa@òîöì›Ûa@@@@@The optical unit  ZZZZ@ @@ @@ @@ @

الحالة تعني في معناها القيمي للعمل الفني مدى التآلف التام بين عناصـر ومكونـات               

العمل الفني، على الرغم من تباين هذه العناصر وتنوعها، وتلعب الوحدة دوراً هاماً في عملية 

  .إدراك ماهية العناصر كشكل كلي منظم

 من خالل ،تصف خصائص الشكل محددة معناه The optical cassوالحالة الضوئية 

إعطاء الفرصة لتحريك عين المشاهد على العمل بطريقة تجعلـه يتـأثر بـصرياً بالعمـل                

-١٤٠-انظـر خـصائص اللـون ص      –ه في الكنة والقيمة والشدة      مهما تباينت أجزاؤ  ،ككل

 ساقطة على الهيئـات أو       كما يمكنها تتبع خطوطه وإشعاعاته واتجاهاته سواء كانت        -١٤١

والجدير بالذكر أن اتجاهات الضوء كانت باستمرار هي األساس فـي تكـوين             . منبعثة منها 

انفعالياً : األعمال الفنية، سواء كانت تلك االتجاهات تحمل مفهوماً واقعياً بصرياً أو ال بصري            

المفاهيم الجمالية للفـن،  حيث يمكننا التعبير عن القيمة التشكيلية للضوء في إطار    . أو عقالنياً 

  . وكعنصر تشكيلي،كما يمكننا إيجاد تصور للضوء كوسيط تعبيري

  

  :ًواستثمارها فنياالعمل الفني ثنائي األبعاد يف   التشكيلعناصر
إن الفنون التشكيلية هي كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل كاللون والمـساحة             «

 يدرك أساسـاً مـن      ، أو موضوع داخل قالب منظور     في التعبير عن انفعال   .. والخط والكتلة 

  )١٧، ٢٠٠٣عفيفي،.(»خالل الرؤية

 لون وشكل وفراغ ومـساحة وملمـس        (تشكيلية من عناصر  عدين،  إن للفنون ذات الب   

والفراغ ال يمكن فالشكل الصعب الفصل بينها، ومن   ما، والتي تبدأ كلها بنقطة،)وضوء وخط

لباً ما يعنيان شيئاً واحداً، أما ركام األصباغ الناجم عن           اللون، والخط والشكل غا    عنفصلهما  

العناصـر   ف ، والشكل واللون فـي آن واحـد       )الملمس(بات الفرشاة قد يكون هو النسيج       ضر

 وانتقاؤه هذه العناصر مع قدراته      ،التشكيلية لدى المصور هي وسائل تعينه على بلوغ غاياته        

العناصـر التـشكيلية    «.  عمل تصويري مميز   ازجها قد ينجم عنه   في أوضاعها وتشابكها وتم   

للفنون البصرية تؤلف المفردات األساسية التي يستخدمها الفنان ليبني أياً من أعمالـه، لكـن               

لر، نـوب .(»الطرائق التي ينظم بها هذه العناصر هي التي تميز العمل الفني الواحد من اآلخر             

٩٧، ١٩٨٧(.  
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عمل الفنان وبدونها يكون العمـل الفنـي        هي مادة   «فالعناصر التشكيلية في التصوير     

  )١٧، ١٦، ٢٠٠٤الصباغ، ( ». بل بدونها ال يكون هناك عمل فني،ياًهزيالً خاو

وقد أدرك الفنان المعاصر أهمية تلك العناصر التشكيلية في أعماله الفنية وعمل علـى              

لتـشكيل،  وفيما يلي تتناول الباحثـة عناصـر ا       الخروج بها إلى توظيفات متعددة ومبتكرة،       

  . في التصوير الحديث والمعاصر  وتناولها من خالل رؤية الفنانوكيفية توظيفها

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً
        "Point"    ::::ةةةةــــالنقطالنقطالنقطالنقط: : : : 

النقطة هي أبسط العناصر التي يقوم عليها العمل التشكيل ذو البعدين، ومنها تتكـون              «

.. ع الخـط  باقي العناصر، فما الخط إال نقطة تتحرك في اتجاه ما، في مسار تحدد طبيعته نو              

ومنها تتكون المساحة، فالمساحة ما هي إال مجموعة محتشدة من النقـاط المتجانـسة فـي                

التي تناولتهـا    –فتؤدي النقطة تبعاً للخواص البصرية للعين       ) ٢٢،  ٢٠٠٣عفيفي،  . (»اللون

 وتمدد المساحة المحيطة بها حسب قـرب النقـاط أو            إلى تقلص  - في الفصل الثالث   الباحثة

شابهها أو استمراريتها، كما تميل العين إلى تكميل الناقص تبعـاً لعمليـة اإلدراك              بعدها أو ت  

 كما توحي بالحركة حال تكرارها، وتولد إيقاعاً إذا تضاعفت كمية منها ثم              البصري تلقائياً، 

انفجرت في نسق منظم، كما تعطي أثراً كاإلضاءة واإلعتام، والتألق والقتامة حـسب كثافـة               

م أن النقطة ال أبعاد لها من الوجهة الهندسية إالّ أن الفنان يـستخدمها فـي                ورغ«. تكرارها

بهذا المعنى فـإن    ) ٤١،  ١٩٨٤عبد الحليم ورشوان،    .(»أعماله الفنية بأحجام وألوان وأشكال    

النقطة تقبل التوظيف لتنشئ تصميماً ألحد األشكال له صفاته المتميـزة ضـوئياً أو شـكلياً                

  .اإلدراكية المتباينةومادياً، وله فاعليته 

  

أ، ب، جــ، د،     : ١٨شكل(وللنقطة تأثيرات بصرية متعلقة بالرؤية البصرية اإلدراكية        

  ).هـ، و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



���� 

)١١٤( 

  

  

  

  

   

  )أ، ب، جـ، د، هـ، و:١٨شكل ( 

  ٣٦، ١٩٨٨، ، نيكوالس عن ويد،)التأثيرات البصرية للنقطة المتعلقة بالرؤية البصرية اإلدراكية(

جد أن الشكل يتألف من ستة أشكال توضح مبادئ الجشطالت، وكيـف اسـتغل              حيث ن 

 حيـث تحـددت أشـكال هـذه األعمـال الفنيـة             ،الفنان المعاصر النقطة في أعماله الفنية     

) أ  (  ففي   ،االستعراضية من الوصف التلقائي الذي قدمه المشاهدون حال تطلعهم إلى الصور          

  حيث تتشابه الخطوط بالطول والتوجـه      ، من الخطوط  يبدو كأنه ثالثة أعمدة أو ثالثة أزواج      

فالنقاط تميل إلى أن توصف بأنهـا       ) ب ( وفي   ،ا من بعضها  لكنها تختلف تبعاً لبعدها وقربه    

عامـل  (ثالثة أعمدة سود مع نقاط بيض، فالنقاط هذه مرتبة في مجموعات تبعـاً لتـشابهها                

 وكالهمـا يعمـالن   ،مع عامل التشابهنجد أن عامل التماثل يعمل سوياً      ) جـ( وفي   ،)التشابه

 فمن الشائع جداً أن يقال إنها تشكل خطـين منحنيـين          ) د ( أما النقاط في  . دأ التقارب ضد مب 

 يلتقيان عند نقطتي الـرأس،      ، )V(  على هيئة     تكرار لشكل  متقاطعين بدالً من أن يقال مثالً     

التقريبية ) تمرار أو التواصل عامل االس (فهنا أدركت النقاط كعناصر تحافظ على االستمرارية        

نرى النقاط مصممة في انحنـاءات      ) هـ (وفي.  تغيرها المفاجئ لالتجاه   في توجهها بدالً من   

) عامل اإلغـالق  (كالدوائر التي أوضحت عامالً آخر من عوامل اإلدراك الموضوعية وهو           

ء صغيرة مفقـودة     فاألشكال التي بها أجزا    ؛ففي كل دائرة بها نقطة مفقودة من التتابع المنظم        

فنجد أن مبادئ التنظـيم تعمـل       )  و (أما في الشكل    .  باإلدراك الحسي  تنزع إلى أن تستكمل   

وغالباً ما توصف بأنها معين محاط مـن        . بطريقة ما لتخفي بعض جوانب النموذج المصمم      

في هذه   . )M( فوق حرف    )W( ولكنها نادراً ما توصف بأنها حرف        ،جانبيه بخطين عمودين  

 لتعطـي   ،الحالة تعامل الفنان مع أشكال مطمورة تختفي عن طريق عمل قواعد المجموعات           

  .مدركات حسية بديلة
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)                       و  (              )                       هـ (      )                         د   (             
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حيـث   )op Art( الخداع البصري  فناني توظيف الفنان لعنصر النقطة في أعمالونرى

 الفنـان   اءات كالدوائر، فقـد اسـتخدم     قاموا بتصميم أعمال قائمة على نقاط متتابعة في انحن        

عنصر النقطة في شـكل  ، أحد رواد الفن البصري  )م١٩٠٨( Victor vasarely فازاريلي

 فبدت سطوح أعماله كما لو كانت تتخذ مسارات واتجاهـات           ،ذبذبات تؤثر على عين الرائي    

اكيب لغيـر   تعلو وتنخفض، تنتفخ وتتقعر وتتموج وتسكن، فكونت أبعاداً في أحداث نظم وتر           

  .) أ، ب:١٩شكل (.  المألوف

  

  

  

  

  

  

  ) أ، ب١٩ شكل(

   Loray, 1976,212  عن، للفنان فيكتور فازاريليعملين

الخارج، أو ن انتظام الدوائر التي يخضع اطرادها النتفاخ صارخ إلى  العملينيظهر في هذي

  ).عمالن بفن العمارةحيث يرتبط هذان ال( لى الداخل كخداع للمنظور الهندسينبعاج إا
التنقيطيـة  ( استغل الفنان عنصر النقطة بوضوح في االتجاه التأثري تحـت اسـم    وقد

Pointillism (  أو)  التقسيميةDivisionism(،         معتمداً على توظيف األلوان فـي معالجـة 

التصوير التأثيري على هيئة نقاط متجاورة ومتكررة للحصول على األثر اللوني أو الـشكل              

فيتم مزج األلوان داخل شبكية العين من خـالل    ) المزج البصري (وهو ما يسمى    « ،ريالتعبي

 مما يؤكد أهمية الجهاز البـصري       ،)١٢٢،  ١٩٩٨الكاشف،  .(»تجاور النقط  اللونية المختلفة    

  .والرؤية البصرية، واستثمار خصائصه في استحداث أعمال فنية مغايرة للرؤية  المألوفة

حدى أعمـال  ونرى ذلك في إ ، Pop Art في فن البوب آرت وقد ظهر استخدام النقط

 الذي اعتمد على النقطة في كثير مـن  Roy Lichtensteinتين الفنان األمريكي روي لختنش

 حيث تظهر النقط وقد تحولت إلى مساحات دائرية صغيرة الشكل ،)٢٠شكل (. إبداعاته الفنية 

  » غير منتظمائرية أو مربعة أو حتى شكلكون دبأن النقطة قد ت«ما يؤيد النظرية القائلة 

  )Wong,1993, 49(  
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  ) ٢٠ شكل( 

الحرازي، عن ،سم٦٠×٤٧ لثيوجراف، )االنعكاس على المحادثة(تين لفنان لختنشعمل ل

  ٨٦ ،٢٠٠٣شيرين ،

  Yayoiيايو كوزاما (وفي الفن المعاصر على سبيل المثال نرى في أعمال الفنانة اليابانية

  Kusama (عنصر النقطة بشكل واضح باستخدام كيف تميزت غالبية أعمالها   

وتذكر الفنانة السبب وراء تميزها باستخدام عنصر النقطة كمفردة « )٢١شكل(وملفت، 

تشكيلية مصدره إحساسها باالرتباط نحو الطبيعة وإحساسها أيضاً بالالنهائية، وأن النقطة هي 

  )Kultermann,2000, 37(.» على ترجمة تلك األحاسيس القادر– في نظرها –العنصر الوحيد 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  )٢١شكل (        

  م١٩٩١سم متحف هرا، اليابان،٢٠٠×٢٠٠×٢٠٠)غرفة المرايا(لفنانة يايوكوزاما عمل ا

    Kultermann,2000,37 عن
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يوضح العمل كيف وظف الفنان المعاصر النقطة كمفردة تـشكيلية برؤيـة بـصرية              

 حيث يظهر    ، قيماً جمالية مغايرة    تحقيق  مستغالً إمكانات المرايا للوصول إلى     ،ةإدراكية جديد 

 مما أدى إلى تداخل واندماج النقاط       ،)على شكل مكعب  (انعكاس النقاط على المرايا المجسمة      

  .مع بعضها الموجودة في األرضية والخلفية مع النقاط المكونة منهما في المرايا

لحديث والمعاصر قد استخدم عنصر النقطة ووظفـه فـي          هكذا نرى كيف أن الفنان ا     

 محاولة منه إلعادة التقويم للرؤيـة البـصرية المألوفـة           ،لوحاته للخروج باتجاه فني مبتكر    

  .بأسلوب غير مألوف

ًًثانياثانياثانياثانيا             Line::::اخلطاخلطاخلطاخلط: : : : ًً
ذلك الخط الواصل بين نقطتين أو أكثر، وينتج من مجموعة الـنقط            «يعرف الخط بأنه    

وللخط شكل وسمك وطول، .  ) Dantzic, 1990,24( .»ب بعضها البعضالمتالصقة إلى جان

  .)٢٢شكل ( .الفنان أن يتخذه عنصراً منفرداًوهو بذلك يمكن أن يكون كياناً مستقالً يستطيع 

  

  

  

  
  
  

  ) ٢٢شكل ( 

   ٢٨٦، ١٩٩٥،  فاطمة وارسوارجو، عن ) العائلة تسير(P.Kleيلكللفنان بول عمل 

 استطاع الفنان الحديث أن يقوم بتراكيب في المساحة من خالل عنـصر          ويوضح العمل كيف  

  .الخط فقط والوصول إلى عمل متكامل

 وفن الكهوف وظف الخط واستخدم لتحديد       ،ومنذ اإلبداع الفني للعصر الحجري القديم      

 فـي   المتواجـدة التبسيط التدريجي للخطوط الخارجية وتخطيطها، هي الصفة        ن  إ«،األشكال

ألشكال الطبيعيـة   ل بغص« :تعنيوالتي  الحجري القديم، األخيرة للتطور في العصر     المرحلة  

  )٣٢، ٢٠٠٥هاوزر،(.»بصبغة تقليدية

ع الفن الحديث   ومنذ مطل . وحتى عصر النهضة لم يكن الخط قيمة أو غاية في حد ذاته           

ه ذلك من خـالل االتجـا      لمفهوم الخط وتوظيفه في العمل الفني، و       أصبح هنالك إدراك جديد   
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 الخداع البصري، فقد أمكن تحقيق تكوينات خطية مستقلة تماماً عن عنـصر             التجريدي وفن 

 وتحقيق الكتل فظهرت أنماط متعـددة       ،اللون، أو استخدامه كوسيلة إلظهار تفاصيل األشكال      

  .  لتحقيق معاني منبثقة عن الخط،إلبداعات استثمر فيها إمكانيات الخط

 وذلـك نتيجـة     ، بل أصبح قيمة مستقلة    ،طاً خارجياً إن الخط بمفهومه الجديد ليس خ     «

والخط يعبر عن هذا المسار سواء كـان         "،لإلدراك الذي نتج عن المفهوم الجديد لعلم الحركة       

  )١٧، ١٩٦٣بوير، . (»تحرك دينامي أو  تحرك هادئ

�Wא�������א���	�א������� �

 في التصوير الحديث    وتتضح الحلول المختلفة في توظيف الخط كقيمة مستقلة في ذاتها         

  على سـبيل المثـال      البصري  الخداع والمعاصر عند الكثير من المصورين، فقد وظف فنان       

الخط ليعطي الشعور واإلحساس بالحركة واتجاهاتها معتمداً على األحاسيس التـي يـسقطها             

ـ    :٢٣شكل  (الرائي على أشكال تلك الخطوط في المجال المرئي          فـالخطوط  «).  أ، ب، جـ

 والخطوط الرأسية تثير اإلحساس باالتزان المتشبع بشحنة        و أنها تميل إلى السكون،    تبداألفقية  

ميلها إلى السقوط أو الصعود، وبالتالي فإنهـا تثيـر          والخطوط المائلة تثير شعور ب    . كيةحر

أما الخطوط اللولبيـة والحلزونيـة فتثيـر الـشعور بالحركـة            . نشاطاً حركياً عند المشاهد   

�١٩٧٧�،٧٨E��א	��،�F.»ازليةالتصاعدية، والتن �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
����������������������������� �� �� �� �

� �� �� �� �
���������������������������������F�F�F�F����������������������������������������E��������������������������������E��������������������������������E��������������������������������E������������F�F�F�F�������E��E��E��E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FFFF��������EEEE� �� �� �� �
لفنانــة بريــدجريت عمــل ل
ــي  ــسقوط(رايل ــدن) ال  ،لن
ــن ١٥×١٨ ،م١٨٦٥ ، عـ
 ،م١٩٧٨عنايـات ،    رفلة،  
٩٨.  

عمل يشمل على خطوط 
ويد،     عنشعةمنحنية م
  ١١٢م، ١٩٨٨ نيكوالس

عبارة عن خطوط   ) حوريات(
 وظفــت للتنويــع ،منحنيــة

،  وسـماكاتها  باتجاه الخطوط 
أدى إلى اإلحساس بالرؤيـة     

ويد، عن  . المضيئة والحركة 
  ١١٩ م،١٩٨٨نيكوالس ،

  ) أ، ب، جـ:٢٣شكل( 

  توظيف الخط كقيمة مستقلة في التصوير الحديث
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الصور  الفنان عنصر الخط من خالل ثال كيف حققصوير المعاصر نرى كموفي الت

لكترونياً على شاشة التلفزيون  المنبعث إ الضوءاالعتماد على حيث لكترونية التلفزيونية اإل

  )٢٤شكل (  إلظهار الخطوط بشكل معين ،وسط الظلمة

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �

  )٢٤شكل ( 

  Davis,1973,147  عن  ،)لكترونية تلفزيونيةصورة إ(جون بايك نام عمل للفنان 
  

 مما أدى إلـى إحـداث       ،يظهر الضوء على هيئة خطوط رأسية وأفقية متقاطعة       حيث  

  .توازن ووحدة في العمل بشكل معاصر

نستنتج أن توظيف الخط كقيمة في حد ذاته في التصوير الحديث والمعاصر كشف عن              

يـرة مثـل    فعن طريق استثماره حققت معان تعبيريـة كث       . تراكيب إبداعية متنوعة ومتعمقة   

    .االنتشار والسقوط واالندفاع واالتزان واإلحساس بالضوء والحركة

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا             "Spaces"    ::::املساحةاملساحةاملساحةاملساحة: : : : ًً

 أن النقطة وامتدادها كخط هي التي تصل بنا إلى المساحة ويتأكد بالتالي الرابط بين               

والمساحة هي العامل المشترك في كل صور التشكيل الفني وهـي التـي             «. عناصر التشكيل 

  )١٨٨، ١٩٩٩شاهين، (.» صل الشكل أو الهيئة إلى أفضل الرؤى الجماليةتو
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وهذا ما يميز األعمال التصويرية ثنائية األبعاد التي تنفذ على مسطح يمثل بعدين هما              

فالخط يحصر مساحة والمساحة هي ذلك الفراغ المحصور بين الخطوط،          « ،الطول والعرض 

نها مساحات منغمـة، فيهـا      اص، ألمكن القول إ   بدرجات قلم الرص  ولو مثلت هذه المساحات     

القاتم والفاتح، أما إذا لونت بـألوان متوافقـة، كـان بنـاء الوحـدة بالمـساحات المنغمـة             

  )٣١، ١٩٨٠البسيوني، .(»لونياً

والمساحة تعلو وتهبط، تتقدم إلى األمام أو تتأخر إلى الخلف، يمكن أن تكـون باهتـة                

ولذلك فـإن   . وتفرض شخصيتها على المساحات المحيطة    تميل إلى التواري أو تكون بارزة       

 أحكـم   ل لغة يمكن أن تحدث تعبيراً كلما      المساحات في العمل الفني التشكيلي أدوات للبناء، ب       

  .صياغتها وربطها مع بعضها البعض

  :استثمار المساحة في التصوير

 تلعب   المساحة في فن التصوير تختلف عن المساحة في أي عمل آخر، ففي التصوير            

الخامة والتقنية دوراً ملحوظاً في إعطاء المساحة مظهراً متنوعاً غنياً، قد تدخلـه الـشفافية،               

واالنتقال التدريجي من لون إلى آخر دون حد فاصل واضح، كما أن بعض المساحات يعتمد               

بالـسكين، أو   : على العجينة المستخدمة في التصوير، حينما يغطي السطح بطريقة ملمـسية          

 نراهـا واضـحة فـي أعمـال الفنـانين الحـديثين       –اة العريضة أو بوسائل أخرى      بالفرش

  .والمعاصرين  

البقع اللونيـة  :  إلى أشكال متنوعةمسارهتتبع التصوير الحديث نجده قد انحرف عن     وب

الخ، فقد حقق الفنان التأثير في مساحته عن طريـق          ...والتكعيب، والتجريد والالموضوعية    

 معبراً عن الضوء المنعكس على المرئيات، ونرى ذلك في          ،)لوناً ومساحة (بقع لونية متنوعة    

  ).٢٥شكل () م١٩٢٦-م١٨٤٠( C.l monetأعمال الفنان مونيه

ألوانه على سطح بعض ) م١٨٥٣-م١٨١٩(  V.van Gogh كما وزع الفنان فان جوخ

ـ            ارزة مميـزة   لوحاته بمسحات فرشاته العريضة أحياناً أو القصيرة أحياناً أخرى وبلمسات ب

  )٢٦شكل ( .بخطوط قوية، وأحياناً قام بتحديد مساحاته بخطوط داكنة

أما الفنان التعكيبي فقد استبدل التأثيرات البصرية على سطوح المرئيات التي اهتم بها             

الفنان التأثيري بتصور عقالني متفهم للشكل، حيث حولت المساحات في لوحاته التـصويرية            

نرى ذلك بوضوح فـي      و ، الثالث  كما اهتم بالبعد    والكرة سطوانةألواإلى المكعب والمخروط    

  P.Picasso الفنـان بيكاسـو   وأعمـال    ) م١٩٧٥-م١٨٨١(  Braque الفنان براكأعمال 

  .)٢٧شكل()م١٩٧٥-م١٨٨١(
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 بتقسيم سطح التصوير إلـى مـساحات   )م١٨٨١-F.Leger١٩٥٥(وقد قام الفنان ليجيه  

وعناصره ورموزه بمحاوالت، فال يغطيها كلية باللون، بـل          يبني عليها أشكاله     ،لونية كبيرة 

 ،)٢٨شـكل   (يترك جوانب منها بلون السطح األصلي األبيض، فتظهر وكأنها ذات بعد ثالث           

  .وهذا يختلف عن محاوالت مونيه وفان جوخ وبيكاسو

 فتبدو اللوحة ،أما الفنان المستقبلي فقد حطم الشكل وحوله إلى مساحات وخطوط متدفقة

ويظهر هذا التناول للمساحة في أعمـال  .  مساحات متحركة مستمرة بحثاً عن البعد الرابع       في

  .)٢٩شكل () م١٩٥٨-١٨٧١( G.Ballaالفنان جياكوموباال 

هندسـية  : وقد تناول الفنان المصور التجريدي المساحة بمعالجات وأسـاليب متعـددة          

 Pietالتجريدي الهندسي مونـدريان  وتعبيرية، وتورد الباحثة على سبيل المثال عمالً للفنان 

Mondrian����)وتعنـي ) نيوبالستـسزم (دة أطلق عليهاالذي خاض تجربة جدي ) م١٩٤٤-١٨٧٢ 

  مربعـات   مـن   إلى مساحات هندسية تتكون    التشكيلية المبدعة حيث قسم مساحاته المسطحة     

  ).٣٠شكل (.  ذات مساحات ونسب مختلفة وتحددها خطوط سوداءومستطيالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٥شكل(

أشجار التيولب في  (C.l Monetلفنان عمل ا

 لوحة Michel Hoog,1979,887 عن ،) هولندا

  )٤٣( رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٦شكل (  

عباد  (Van Goghلفنان فان جوخ ل عمل

 متحف رايك أمستردام عنم ١٨٨٩)الشمس

1987 Frank Elgar ،٣٦( لوحة رقم(   
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  )٢٧شكل(                     
    عن م١٩٠٩  P.Picasso للفنان بيكاسو عمل

Franke Lga 1985 ٢٢( لوحة رقم(  

  

    

  

  

  

  

  
  

  )٢٨شكل ( 
 ١٩٥ ،)تأليف(،F.Legerلفنان ليجيه  لعمل 
  ١١٥.،م١٩٩٧،  عفيفالبهنسي، عن ،م
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  )٢٩شكل (                    

مسارات الحركة (لفنان جياكوموباال، عمل ل
 ، شيرينالحرازي، ، عن م١٩١٨ ،)النشطة

٧١، ٢٠٠٣  

  
  )٣٠شكل( 

 Piet Mondrian للفنان موندريان عمل
 عن ،)تكوين أزرق ـ أحمر ـ أصفر(،

Herbert Read, 1986,199  
  

 � �� �� �� �
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 ،اول المساحة بأساليب جديدة ومثيرة للغرابة     المعاصر نجد أن الفنان المصور قد تن      وفي الفن   ����

 بل أن بعض األعمال لم تعد ثمة صورة، إن جميـع الوسـائل              ،حيث بحث عن غير المرئي    

 وأصبحت التقنية في معظم األعمال المعاصرة هـي  ،وجميع المواد يمكن أن تؤلف عمالً فنياً      

لمتغيرات وتغيرت الرؤيـة    األساس المكون للصورة، فقد تغير مفهوم الفن من الثوابت إلى ا          

الفنية وانتقلت من االنفعال والتلقي إلى المشاركة والفعل أحياناً، وتغيرت مـواد الفـن مـن                

 وبـدأ ذلـك     ،األلوان والفرش إلى األشياء بذاتها توضع كما هي أو تضاف أو تلصق إلصاقاً            

  .التغير بشكل تصاعدي كبير من الستينيات للقرن العشرين تقريباً

باحثة أمثلة ألعمال مصورين معاصرين نرى فيها تناول الفنان مساحة لوحته وتورد  ال

  :برؤية مغايرة عن الرؤية القديمة للوحة التصويرية، مما أدى إلى تغير مفهوم التصوير ذاته

وهو من فناني ) ٣١شكل() م١٩٨٧-م١٩٣٠ (Andy warlholلوحة للفنان وارل هول 

 اللوحة مقسمة إلى مساحات كبيرة واضحة ويظهـر  حيث تظهر�(Pop Art) �الفن الجماهيري

 وغطت المساحة الكلية للوحة مظهرة      ، والكتابة العامة التي شكلت    ،استخدام الفنان للملصقات  

 برؤيـة   األلوان القوية والمتباينة معبراً بذلك عن الجو العام للمكان الذي صور فيـه العمـل              

  .خاصة

 المعاصر أراد أن يلتحم فنه مع البيئة نجد أن المصور����Land – Art)  األرضفن(وفي 

ذاتها بعيداً عن مفهوم اللوحة، فأصبحت المساحة التي تشكل منها عمله هي مساحة حقيقيـة               

رغم تنوعها من عمل إلى آخر فقد تشكل المساحة من كتلة صخرية أو من غالف كبير مـن                  

مـالً للفنـان سـميثون      الخ، وتعرض الباحثة على سبيل المثـال ع       ...القماش أو منزالً معيناً   

 حيث نرى كيف كونت المساحة من الرمل والطين وكيف كُبر حجمها            )٣٢شكل  () م١٩٧٠(

  .حيث ال يمكن رؤيتها بوضوح إال من الفضاء مما يعكس الرؤيا المعاصرة للفنان

كيف تغيرت المساحة عـن     ) ٣٣شكل(ونرى في عمل الفنان المعاصر لوتشيو فونتنانا        

 بعمل خطوط أربعة من خالل قطع القماش فأصبحت هي          لخصها الفنان شكلها التقليدي حيث    

  . وذلك للبحث عن معاني جديدة.قوام اللوحة

وهناك أعمال حركيـة ضـوئية ظهـرت علـى يـد  فنـاني الحركـة والـضوء                   

Luminocinctique       قواعد   وأخرى توظف  ،منذ الستينات بعضها تعبر عن الحركة الميكانيكية 

لكترونية واستخدام أسطح عاكسة تعكس حضور التكنولوجيـا فـي    اإل المغناطيسية والذبذبات 

  المثيـر  Julio leparc) جوليو لوبـارك ( للفنان لفنان المعاصر، وتورد الباحثة عمالًذهن ا

ويظهـر األسـلوب التكنولـوجي      . )٣٤شكل  (للحاسة البصرية لقوة ألوانه الضوئية األخاذة       
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ة في العمل التصويري حيث أصـبحت متحركـة   المعاصر الذي أدى إلى تغيير شكل المساح   

�.متغيرة بفعل المؤثرات الضوئية المتذبذبة إلكترونياً �� �� �� �

االسـتخدام الـدقيق    « نـرى     Superrealism العليـا وفي أعمال فنـاني الواقعيـة       

والمثيرللصورة الفوتوغرافية كوسيلة لترجمة مظاهر األشياء معبرين عن واقعهم االجتماعي          

 رافضين الفن الالشكلي مما يعكس عمليـة        ،)٢٨٦،  ١٩٨١أمهز،  (»يةفي أعمالهم التصوير  

 اسـتناداً إلـى الـصورة    ،اإلدراك البصري في أقصى ما يمكن أن تسجله العـين البـشرية      

 التي تبنى منها الصورة، فقـد       ،الفوتوغرافية،وقد أدى ذلك إلى تغير في مفهوم المساحة ذاتها        

 باحثين بذلك ،مل بقدر اهتمامهم بمضمون الصورةأصبح االهتمام بشكل المساحة أو بشكل الع    

 ويظهر ، Richard Estesللفنان ريتشارد إيستس ) ٣٥شكل . (اني وصياغة جديدة للفنعن مع

كيف استلهم الفنان فكرته من الواقع االجتماعي المادي المرئي الظاهر في حقيقته والمنعكس             

الي قائم على الخداع البصري المستلهم      على السيارة، بما يحمله من مباٍن وأعمدة بأسلوب خي        

من الهيئة العاكسة التي اعتمد عليها الفنان في إظهار مضمون ومساحات عمله، التي تغيرت              

  .تماماً بفعل رؤية الفنان الخاصة

� �� �� �� �
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  )٣١شكل(

، )ديك ترايسي(هول ل عمل للفنان وار

، ١٩٩٧،عفيفالبهنسي، عن م،١٩٦٠

١٢٦   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  )٣٣شكل(                  

مفهوم (عمل للفنان لوتشيو فونتانا 

م، عن عبد العزيز، زينب، ١٩٦٤،)فضائي

٢٥٩، ٢٠٠٢.  

  

                    

  

  

  

  

  

  
  

  )٣٢شكل (

، ) حلزونيتخطيط(عمل للفنان سيمثون 

، م١٩٩٧ عفيف ،  البهنسي، عنم،١٩٧٠

١٤٠    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٤شكل              (

 صندوق(ك را للفنان جوليو لوبعمل 

  Poper, 1997, 28عن، ،م١٩٦٥) األلوان
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  )٣٥شكل( 

 John) ، نع) Soho Scan 2000 ،٢٠٠٠منظر سوهو (لفنان ريتشارد إيستسعمل ا

Wilmerding, 2006,8 

   

 أنه ال توجد مواصفات معينة لشكل المساحة داخل العمل الفني           توضح األمثلة السابقة   

 والبحث عن معـاني جديـدة ومـضامين     مما أدى إلى التنوع في التعبير الفني         التصويري،

  .داخلية لدى الفنان المصور المرتبطة ببيئته وعصره
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   Texture :امللمس: ًرابعا

، ١٩٧٤ريـاض، .(حساس الذي ينطبع على اليد حين تلمـس األشـياء         الملمس هو اإل  

رى المساحة منفصلة عن ملمسها، ذلك أن الملمس هو الذي يـشعرنا            ال يمكن أن ن   و). ٢٨٧

بالقيم السطحية للمساحات التي يتكون منها العمل التصويري، ورأينا في أعمال الفنانين كيف             

عددة التي استخدمت في التنفيذ، أيضاً من خـالل         تحقق الملمس الفعلي من خالل الخامات المت      

إن التعبير عن الملمس ال يـرتبط       «المتعلق بالرؤية واإلدراك،    " بالملمس البصري "ما يعرف   

بل إن مدلول الملمـس فـي مجـال         . فقط بحاسة الملمس التي تدل على النعومة أو الخشونة        

  )١٩، ١٩٨٩مصطفى، .(»الفنون التشكيلية يمتد إلى أبعد من ذلك

فالواقع أن شيئاً من تلك العناصر المجردة ال يمكن اعتباره قيمة تـشكيلية لـذاتها،                «

 وبين الطاقة اإلبداعية التـي      ،ة التشكيلية من ناحية   قق تلك القيمة بالعالقة بين الصف     وإنما تتح 

 بـين هـذا التـأثير وبـين خيـال      كلما كان التجاوب متفاعالًهيأت لظهور تأثير تشكيلي، و    

  ).٢٠، ت. دفينتوري، ( » فنياً متحققاً في تأثير تشكيليإبداعاً،جاء العمل الفنان

  :وتنقسم المالمس إلى نوعين أساسيين هما

 حيـث يـتم     ، البعدين ويعرف بالملمس ذي  «: Visual) البصري( الملمس المرئي  – ١

ويحــسه .  فهــو ينتقــل تــأثيره عــن طريــق العــين،إدراكــه بالبــصر دون اللمــس

  )٤٥٣، ١٩٩٩حسين،.(»العقل

 حيـث   ، في األعمال الفنية كما في لوحـات الفنـانين المـصورين           وهو الذي نشاهده  

، وأيضاً فـي    )impasto( الطريقة المعروفة باسم   ن طبقات سميكة من األلوان، وهو     يستخدمو

حيث يلصق الفنان قطعاً من األوراق واألقمشة الخشنة، أو الناعمة          « ،Collage لصقفنون ال 

  )١٣٦، ١٤١٦فضل، .(»اً بالملمسلتعطي شعوراً خاص

وهو ذو الثالثة أبعاد، ويدرك عن طريـق        «: Tactile) حسيال( الملمس الحقيقي    – ٢

  )٤٥٣، ١٩٩٩حسين، .(»حاستي اللمس والبصر

ويمكن أن يكون الملمس إيهامي على صورة فوتوغرافية لجسم له ملمس معين سـواء              

  على مسطح ناعم   ي حالة صورة الملمس الخشن    من االثنين، فف   اًكان خشناً أو ناعماً أو مزيج     ا

 في حـين يدركـه   – حسب ملمس سطح الورق المصور عليه      –فإن اليد تحسه ملمساً ناعماً      

  .العقل كملمس خشن
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وألسلوب الفنان في توزيعه لإلضاءة على المسطحات التي يتطلب إظهار ملمسها هو الذي 

  .حساس الطبيعي بالملمسينقلها لإلدى أمانة الصورة الفوتوغرافية ليحدد م

   الجاري تصويره قد من مصدر منخفض االرتفاع بالنسبة لمسطح الجسم ةفاإلضاءة المائل  «

المنتشرة لموزعة  اة بينما تكون اإلضاءس لسطح معين، ملمنالتعبير ععلى تكون أكثر قدرة 

  ).٢٩٦، ١٩٧٤رياض، (. »هي األفضل بالنسبة لسطح آخر

راك البصري لدى الفنان، وينطبق ذلك على المالمس اإليهامية التي          وكل ذلك يعتمد على اإلد    

في إنتاج أعماله التـصويرية،     ) الحاسوب( حين استخدامه لبعض برامج      ،يحصل عليها الفنان  

حيث يساهم البصر في إدراك الملمس وفهمه، أو استخدام الضوء سواء كان مـسلطاً علـى                

اغ،  أو من خالل استخدام ضوء الليزر في الفر        أجسام، من خالل مروره بالمرشحات الشفافة،     

ي مجال الفنون ثنائية األبعاد فإن األمر يرتبط باإلدراك         فف. يةأو استخدام الصورة الهولوجراف   

 .البصري

وكنتيجة حتمية لالرتباط الالشعوري وتداعي المعاني بين اإلحـساس بـالملمس عـن     

التي ندركها  (أن األشكال المرئية     واإلحساس به عن طريق اللمس، سوف نجد         ،طريق البصر 

في مجال التصوير البد وأن تثير أيضاً أحاسيس تكاد تماثل ما نشعر به حين نلمس               ) بصرياً

نظـر العوامـل الذاتيـة     ا–مما يؤكد دور الخبرة الذاتيـة  . المسطحات المختلفة في الطبيعة   

ى المصور، وقيامـه    عمال الفنية لد   في فهم وتحقيق األ    -٤٧ ص   في الفصل الثالث   لإلدراك

  .تباع واختيار أسلوب معين دون غيرهبا

  :ويمكن إرجاع االختالف البصري في الملمس إلى عدة عوامل رئيسية في اآلتي

  . إذا سقط على مواد مختلفةAbsorption أو امتصاصهReflection مدى انعكاس الضوء-١

 لذلك فهو يمثل عنصر     -اً كما ذكر سابق   –إذ يرتبط الملمس بالخصائص البصرية      :  اللون – ٢

هام بين العناصر األساسية التي تؤثر في اللون، فلون قطعة من البالسـتيك األحمـر               

  .يختلف عن نسيج من الصوف األحمر

 أو نصف الـشفافية، فالزجـاج الـشفاف    Transparency أو الشفافية   Opacity اإلعتام   – ٣

  .عن آخر نصف شفاف) بصرياً(يختلف ملمسه 
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 للمادة ومدى تقاربها أو تباعدها، ومدى انتظامها سواء         Grainsيبات السطحية    حجم الحب  – ٤

  ).٢٨٨، ١رياض، ط.(أكانت عشوائية االنتشار أو كانت منتظمة ذات نمط معين


�	�א���������Wא�������א �

 ،-ين ومعاصـرين   حـديثي  –لباحثة بعرض أعمال لبعض الفنانين    وفيما يلي سوف تقوم ا    

 ة على المستوى الشكلي والرمزي والـداللي مـن خـالل          ان القيمة الفني  مس كيف حقق الفن   لتل

 - خاصة الملمس البصري الحسي الرتباطه بموضـوع الدراسـة         –التوظيف لعنصر الملمس    

  )٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦األشكال (.وذلك بتكامله مع بقية عناصر التشكيل أو بعضها

 اللون بطبقات سـميكة     Monet) مونيه(نرى كيف استخدم الفنان الحديث      ) ٣٦شكل(في  ف

لتحقيق ملمساً بصرياً معبراً عن الضوء المنعكس على الطبيعة المرئية وإعطاء انطباعاً الحقاً             

للرؤية البصرية نشاهده في حركة األشجار التي تحققت عن طريق التنوع في ضربات الفرشاة، 

  .مما عكس لنا الوقت والزمن والمناخ والفصل

 ألوان الزيـت والرسـم      P.Klee )بول كلي (يظهر كيف استخدم الفنان       ) ٣٧شكل  (وفي

 الذي تميز به ليعطي إحساساً ملمسياً بصرياً بطبيعة الخامة الصلبة التي بنيت منها ،بالقلم النشط

حيث   تضافرت المساحة مع      .  معبراً عن رؤية بصرية جديدة     ،المنازل في مساحات متجاورة   

  .الرؤيةالملمس واللون لتحقيق تلك 

للخامة للحـصول   ) يد هونكي غديف(كيفية توظيف الفنان المعاصر     ) ٣٨شكل  (ويتبين في   

 فقام الفنـان بالرسـم   ، حيث استخدام واقع األشياء ذاتها كخلفية للعمل الفني،على ملمس حسي  

المجسمة معبراً عن الحقيقة الواقعية يعكس تأثيراً تجريدياً من خالل الرسم           ) علبة الشاي (على  

 دون االهتمـام    ،الكتابة عليها بهدف  استحداث تنوعات رسومية أكثر من االهتمام بتقليـدها           و

  . وحرية رأيه المنبثقة من ذاته،بالقيمة الجمالية معبراً عن فلسفة وفكر عصره

 يوضح كيف استخدم الفنان المعاصـر التـأثيرات         )سكويترنج(للفنان  )٣٩شكل(ويوضح  

ث جمع الفنان بين إمكانات الكمبيوتر وإمكانات التصور الزيتي          حي ،اللونية من خالل الكمبيوتر   

عكس لنا إحساساً ملمسياً بصرياً من خالل الضوء المنعكس من الصورة معبراً عـن رؤيـة                

  .تصويرية تكنولوجية معاصرة

من ) ٤٠شكل( للملمس الحسي الفعلي في      )هادلر رود رجرز  ( كما نلتمس توظيف الفنان   

راً بذلك عن رؤيا ذاتيـة      تخدمة، وقد أضاف إليها بعض األلوان معب      خالل خامة الصوف المس   
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عكس فكر ومضمون ويجسد أفكار وانفعال الفنان من خالل وسائط ومواد مغـايرة              ت ،معاصرة

  .أثرت في الشكل النهائي للعمل الفني التصويري

جـة  حركة الليزر النات  ) ٤١شكل( في   )تسي وين ينج  (للفنان   ويتضح من األعمال الثالثة   

عن حركة األجسام الخطية على المحرك الكهربائي المستخدم أدى إلـى استـشعارنا بملمـس              

 واإلحـساس بملمـس     ،)أ  ( حيث نشعر بملمس جذوع األشجار المفرغة في        . بصري إيهامي 

وهذه األعمال ال يمكن تلمـسها      ،  )جـ(، وملمس القش أو الخوص في       )ب(المعدن الالمع في    

 عكست الكثير من القيم الجمالية التـي أتاحتهـا   ،ضوء ملون في فراغ    ألنها عبارة  عن      ،باليد

  . عن حالة التغير الذي هو سمة العصرالليزر بمفهوم معاصر جديد ومعبرتقنية 

قدرة الفنان المعاصر في تحقيقه للملمـس      ) أ، ب : ٤٢الشكل  (كما توضح الصورتان في     

 لون يحمل خطوطـاً رأسـية     مرشح شفاف م  البصري من خالل إسقاط الضوء ومروره عبر        

 يعطي إيحاء بملمس النسيج بمفهومه التقليدي مستثمراً إمكانات         ،، على عناصر مجسمة     وأفقية

  .الضوء للوصول إلى صياغة تشكيلية من خالله
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  )٣٦شكل (

�����) .٤٥( لوحة رقم،Michel Hoog ،1987l  عنم١٨٩٧، )شروق الشمس (Monetعمل للفنان مونيه  �� �� �� �
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  )٣٧شكل( 

  ٢٥١م، ٢٠٠٢زينب ، عبد العزيز، عن م ١٩٢٦، )فيالت فلورنسية (P.Kleeعمل للفنان بول كلي 
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  )٣٨شكل( 

  عن يوهانس اتين،اليابان ، ،م١٩٦١، )رسم على علبة شاي(عمل للفنان ديفغيد هونكي 

٨٦، ١٩٨٢.  
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  )٣٩شكل ( 

، عن )حقل النجوم(رنج يتنان جورجين سكوللف
http://www.museumofcomputrart.com  
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  )٤٠شكل ( 

مختار ، العطار، من فن السبعينيات،نيويورك عن ) لوحة تجريدية(رجرز،د للفنان هادلر رو
١٩٨، ٢٠٠٢   
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  )٤١(شكل 

  
، عن م١٩٧١، )نحت حركة الضوء (-Tsai's yingثالثة أعمال للفنان تسي وين ينج 

  .١٧،٢٠٠٠سيدة محمود ، خليل، 
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  )أ، ب: ٤٢شكل( 

  .٢٤٤، ١٩٩١، عن الفنان نفسه،  خليفةمن إحدى تجارب الفنان شوقي إسماعيل

العرض والتحليـل لـبعض األعمـال        عنصر الملمس ومن خالل      ه في مما سبق تناول  

الحـديث   من خالل تغير أسلوب الفنان        تحقيقه الفنية، نرى كيف أن عنصر الملمس قد تغير       

ويرجع ذلـك    وبالتالي أدى ذلك إلى تغير مفهوم وشكل اللوحة التصويرية ذاتها،            المعاصر،و

  .ثير من المفاهيم الفنية كان وما يزال سبباً في تغير الك الذيإلى أن التقدم العلمي والتكنولوجي
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لله من  وما تخ)النقطة، الخط، المساحة، الملمس(وبعد التناول لعناصر  التشكيل األربعة 

 وف تقوم الباحثة في التالي بعرض      س ،عرض ووصف وتحليل ألعمال فنية حديثة ومعاصرة      

لعالقة ألهمية هذه ا  -من خالل العالقة الترابطية التي تجمع بينهما         اللون والضوء  :عنصري

في الدراسة الحالية التي تسعى إلى إنتاج أعمال تصويرية تحت تأثير الضوء الـساقط علـى       

 تلـك العالقـة التـي       - بعنصر الضوء وخصائصه       اً وثيق اًالهيئة العاكسة، المرتبطة ارتباط   

حين جزأ النـور    «) نيوتن(كشفت عنها البحوث والنظريات العلمية والتي من أهمها اكتشاف          

، األحمر، األصفر، األزرق الفـاتح،النيلي،      ي ألوان الطيف المرئي إلى األرجواني     األبيض ف 

  )٢٠، ١٩٧٩ظاهر، . (»األخضر، والبرتقالي

مما ترتب على ذلك اهتمام الفنان بالضوء باعتباره أهم الظواهر المرئية المؤثرة فـي              

ا المتغيـرة علـى     وتأثيراته ، على المعالجات الضوئية   شياء، وبالتالي ظهرت أعمال تقوم    األ

  . تحت تأثير الضوء، أكثر من االهتمام بموضوع العمل الفني ذاتهاألشكال

  :اللون والضوء يف الفن التشكيلي

بتتبع مسار التصوير التشكيلي نجد أن الكثير من الفنـانين قـد ربطـوا اسـتخدامهم                

لتـصويرية  وتوظيفهم للضوء باللون، ذلك أن الضوء الذي كانوا يعبرون عنه في أعمـالهم ا             

فقد استثمر اللون لتحقيق أهداف مختلفة تتفـاوت بـين          «،خاصةً قد ترجم إلى عالقات لونية     

  )٢١، ١٩٧٨، وصفي.(»التأثيري أو التعبيري الرمزي، أو السريالي أو التجريدي

ففي الفن الحديث تعتبر التأثيرية من أهم األساليب التي استخدمت الضوء وتناولته فيما             

 كما استخدم الفنان المستقبلي اللون والـضوء        ، فنية تصويرية باعتباره لوناً    أنتجته من أعمال  

أمـا فـي االتجـاه    . إلى جانب الخط ليزيد من الحركة في الصورة تبعاً لفلسفة هذا االتجـاه      

 أساليب ومفاهيم جديدة، فقد وظفتالتجريدي نجد أن الخواص البصرية إلدراك اللون وظفت ب    

 ذلك التوظيف الحديث للون  ، خواص اللون بأساليب واعية محكمة     المساحات المسطحة إلبراز  

لوصف أو تجـسيم    ����كوسيلةانطلق من إدراك قيمة اللون في حد ذاته، دون أن يكون توظيفه             

فكثير من الفنانين قد استثمروا موجات األلوان المتتالية في مساحات منتظمة تمـأل             . األشكال

لفنان من خالل الكم المتتـالي لتلـك        وان استطاع ا  جات األل فراغ الصورة، ونتيجة تباين مو    

  .الموجات المختلفة في تحقيق إحساس بالتغير المستمر، وذلك كله يتم في تواجد الضوء
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 التجريدي في التلوين يقوم على استعمال Piet mondrian فقد كان أسلوب موندريان «

 إلى جانـب    ،مسطح اللوحة ة في    الضوئية المتباين  القوى  عن ان األولية الصافية للتعبير   األلو

صـقر،  .(»استخدامه بعض الدرجات المحايدة كاألسود والرمادي واألبيض في بعضها اآلخر         

٦٧، ١٩٧٩.(  

قد أنتج أعماالً تـصويرية  ) P.Picasso  1881 - 1975( نجد أن بيكاسو« وفي التكعيبية

 اعتمـدوا علـى   ن فقـد أما السرياليو). ٦٧، ١٩٧٩صقر، (»يعتمد فيها على ضوء الكهرباء 

  . للتأكيد على الجو االنفعالي،إظهار الضوء الذي يعبر عن اللون في معظم أعمالهم الفنية

 اسـتخدام العناصـر الـضوئية        نهاية الربع األخير من القرن العشرين       في قد ظهر و

 Lumia artوالفلورسنت في العمل الفني يصدر منه أضواء،كذلك في أعمال فـن اللوميـا   

 والصادر من أجهـزة للعـرض       ، فعلياً استخدم فيه الفنان الضوء في المكان     الذي  ) م١٩٦٠(

صـر  افي أعمال النحـت الحركـي باسـتخدام العن        على شاشات تظهر عليها حركة الضوء       

األسـطح  لكترونية التي تتحرك وتصدر منها األضواء الملونة لتشكل الضوء،أو باستخدام           اإل

 ، مثل المرايا والمعادن شديدة اللمعان     ،اقط عليها  عالية في عكس الضوء الس     التي تتميز بقدرة  

، ١٩١٢( Nicolas Shoffer نيكوالس شـوفر،  ء كما في أعمال الفنانوذلك أثناء حركة الضو

 وفي أعمال الفنان     ) -م  ١٩١٥ (Finkestein Max وأعمال الفنان ماكس فنكلستين      )م١٩٩٢

ـ  وفي أعمال الفنـان جول  ) -١٩٢٨(Yacove Agamياكوف آجام   Julio lo   بـارك ويـو ل

bark)حيث تتناول الباحثة بعضاً منها بالوصف والتحليل في الفصل السادس ) -١٩٢٨ .  

 عـن   ، اللونية الـضوئية   واإلشعاعاتوبذلك أصبحت األعمال الفنية تشكل باألضواء       

 حيث تستخدم الباحثة بعضها في الجانـب        ،طريق اآلالت واألدوات واألجهزة العلمية الحديثة     

  .بيقي للدراسة الحاليةالتط

  Colour :اللون: ًخامسا

ناصر أي تكوين لن تخرج عن أن تكون نقطة أو خطاً أو مساحة أو كتلة والبـد                 إن ع 

 ذلك ألن أي عمـل فنـي        ، في األعمال الفنية     Colourأن يكون ألي من هذه العناصر لون        

 .ذي يوضح الشكل  اللون هو ال   ف الشكل واللون، : تصويري يتكون من عنصرين أساسيين هما     

  .اللون يعتبر من أهم العناصر التشكيلية التي يقوم عليها التصويرو
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 أن اللـون فقـط هـو الـشكل     )م١٩٤١-١٨٨٥(Delouny فيرى الفنـان ديلـوني   

 على أنه عندما يتوفر للون ثراؤه )م١٩٠٦-١٨٣٩(p.cezanna يؤكد سيزانوالموضوع، و

  .يحصل الشكل على اكتماله

 قوة معينة للون تستيقظ بداخله أثناء قيامه بالعمل وتكون مختلفة   ويتحدث فان جوخ عن   

 أن الفنان يعمل في الواقع مـن        « :ويرى بيكاسو . وأقوى من كل ما كان يشعر به من قبل          

خالل ألوان قليلة ولكن ما يعطي اإليهام بكثرتها أو تعددها هو أنه قد تم وضعها في أماكنهـا         

  )٥٣م، ١٩٧٤رياض، (»المناسبة

إدراك األلوان باهتمام كبير في البحث العلمي لـدى البـاحثين المهتمـين             قد حظي   ول

دة اهتمام الباحثين بدراسة إدراك األلوان ترجـع كمـا          ولعل زيا «  بدراسة اإلدراك البصري  

أشار إليه بعض العلماء أن الجهاز البصري لدى اإلنسان يقوم بمعالجة معلومـات األلـوان               

أيـضاً أن    ،معلومات البصرية األخرى، كما يذكر هؤالء العلماء      بشكل أفضل من معالجته لل    

لبصري في التعرف على المنبهات البصرية وتحديد مالمحها وشكلها،         األلوان تساعد الجهاز ا   

  )Melara, 1993, 108(. »الخ...وموقعها

 ،اللون هو تفاعل يحدث بين شكل من األشكال وبين األشعة الضوئية الساقطة عليه             و «

و صفة للجـسم ال تـدرك إال        واللون ه «،  )١٠٥،  ١٩٨١البشير،  . (» بها نرى الشكل   والتي

  ).٩٦٤، ١٩٨٥أبو حرب، . (»بالنظر كالبياض والسواد والحمرة ونحوها

  :ماهية اللون 

اض والسواد  صفة الشيء من البي   « : اللون أنه  )الروس(يعرف المعجم العربي الحديث     

الجـر،  ( ». العين النور الذي تعكسه األجسام     دثه في  األثر الذي يح   والحمرة وغير ذلك، وهو   

١٠٤٨، ١٠٤٧، ١٩٧٣.(  

 والتي تتميز   ،فكرة سيكولوجية شاملة لكل الظواهر الطبيعية     «كما يفسر اللون على أنه    

  )٢٠، ١٩٨٩محمد، .(»باإلحساس باللون وإدراكه

  عـين ة اليواللون إنما هو إحساس ينتج في المخ استجابة للضوء الذي تـستقبله شـبك         

ن اللون الذي يحدثه ذلك إ: كون أكثر دقة عندما نقول ذلك الضوء ، ن-ه فبدالً أن نقول وعلي-

ذلك أن إحساسنا باأللوان المختلفة يتوقف على خصائص الضوء المنعكس من           «الضوء أحمر   

  )Melara,1993, 108(. »سطح األشياءأ
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 اخـتالف أنـواع     اإلحساس البصري المترتب علـى    «أكثر توضيحاً فإن اللون هو      و

 الموجات الضوئية في األشعة المنظورة، وهو االختالف الذي يترتب على إحـساس العـين             

  )٦٠، ١٩٧١سليمان، . (») موجات األشعة الضوئيةأطول(بألوان بادئة باللون األحمر

إنه النور، وقد تجزأ إلـى  . ويعد اللون أكثر من مجرد زخرفة أو زينة أو متعة للعين   «

  ).١، ١٤١٨م، ١٩٩٧س، ، قيغوش ( »إلى نسب اهتزازية مختلفةأطوال موجات و

ن ارتباطاً المرتبطي)  الضوء(و) اللون(عنصري نستنتج مما سبق العالقة الترابطية بين 

 لدى الفنان، ذلك أن  البصري  على اإلدراك  انكالهما يعتمد  ف  بموضوع الدراسة الحالية   اًمباشر

  .دراكالفن قائم على اإلحساس المعتمد على اإل

  :أقسام اللون

  :وينقسم علم اللون إلى قسمين أساسيين وهما

  ):الطبيعي( القسم الفيزيائي – ١

 كالوصـف المنـشوري     ،هذا الجانب إلى دراسة األحوال المتعددة لظاهرة اللون       يعمل  

للضوء األبيض ومشاكل الصبغات اللونية والضوء الملون وتردد أشعة للضوء الملون وألوان            

  .ات وتصنيفات األلوانالطيف وقياس

ونستنتج مما سبق أنه من الناحية الفيزيائية يعتبر كل سطح أو شكل أو جـسم يحـدده           

 نرى أن هذا السطح يمتص حسب ، أبيض كشعاع الشمس مثالًسقط عليه شعاع اللون، فإذا ما    

تركيبة موجات شعاعية معينة ويعكس موجات شعاعية أخرى، وهذه الموجات هي التي تراها  

يتوقف لون الجسم على لـون    حيث   « ، ويمثل لون سطحه   ،ين،ولونها ينبع من ذات الشكل    الع

  )٣٩، ٢٠٠٢صائب،(»الضوء الذي يعكسه أو يمتصه

  : القسم الكيميائي– ٢

 ويعمـل فيـه     ،وهو القسم المختص في دراسة التركيب الجزئي للصبغات واألصباغ        «

صـقر،  . (»صباغ االصطناعية الكيميائي على دراسة طرق سرعة اللون وطرق تحضير األ        

٧٧، ٢٠٠٣(  

وهناك طرق عديدة لتحديد مواصفات األلوان بنيت على أسس مختلفة ولكـن أهمهـا              
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)١(A.Mansell منسل    البرت طريقة
وتعتمد هذه الطريقة لتحديد األلوان على خصائص ثالثة          

  :وهي

ـ   . Chroma (C)، الكثافـة  Value (V)، القيمـة   Colour  (H)اللون  اول وقـد تن

) م٢٠٠٣(والصقر) م١٩٩٠(وحمودة) م١٩٧٤( رياض  السابقة كل منة الثالثخصائص اللون

  : وهي كالتالياللوني����)منسل( تمثل نظام والتي

 Toralite والمـرادف لهـا لفـظ        Leintبالفرنسية  : )الصبغة( الكنة    أصل اللون  – ١

 والذي نسميه باسـمها   ، ويقصد بها الصفة التي تميز بها أي لون عن اآلخر          Hueباالنجليزية  

  .الخ...وكذلك األصفر والبرتقالي، واألخضر، والبني، واألزرق) أحمر(تفاحة حمراء : مثل

فلو مر شعاع أبيض ضوئي خالل منشور زجاجي فإنه يتحلل إلـى مجموعـة مـن                 

 تبـدأ بـاألحمر ثـم البرتقـالي ثـم           ،)وهي ألوان الطيـف المرئـي      (األلوان عددها سبعة  

يتكون الضوء العادي من جميـع      «حيث   ،واألزرق، والنيلي والبنفسجي  األصفر،واألخضر،  

 ويتحلل الضوء العادي األبيض إلى جميع عناصره        ،ألوان الطيف فيما بين األزرق واألحمر     

  ). ٣٩، ٢٠٠٠صائب، . (»عند تشتته خالل منشور زجاجي

 من سطح   ا شبكية العين  فالصبغة هي رد الفعل النفسي للموجات الضوئية التي تستقبله        

  (Shepp,1991,183).»واألشياء تبدو لنا ملونة تبعاً لصبغتها«األشياء، 

  Value : القيمة– ٢

أي هي الصفة التي تجعلنا نطلق      . وهي الدرجة التي يقصد بها أن اللون فاتح أو غامق         

ي ، وقد يتفق أصل اللونين لكنهما يختلفان ف)لون قاتم(أو ) لون ساطع(عليها في لغتنا المعتادة    

 والثاني قاتم تقل كمية األشـعة       ،قيمتهما، أي أن أحدهما ساطع يعكس كمية كبيرة من األشعة         

حيث تتوقـف درجـة     «. وبذلك نرى أن قيمة اللون تدل على درجة وضوحه         ،المنعكسة منه 

  )٧٩، ١٩٩٠محمود، . (»نصوع األلوان على شدة الضوء الذي تعكسه األشياء

  

                                                 
في الواليات المتحدة األمريكية التي  اهتمت يترتب اللون، حسب ) البرت منسل(تعتبر نظرية ) ١(              

خصائصه من أهم النظريات التي تحدثت عن اللون، ونظام منسل اللوني هو نظام تدوين ومالحظة، وقد 

      )١٦-١٥، ١٩٩٠حمودة، . ( التي تحملها األلوانرتبت األلوان في جسم ثالثي األبعاد يختص بالخصائص
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  Chroma : الكثافة– ٣

تي تدل  على مدى نقاء اللون أي درجة تشبعه، ويرتبط تشبع اللون بمدى              هي الصفة ال  

 أي مدى اختالطه باأللوان المحايدة أبيض وأسود ورمادي، ويطلق على هـذه الـصفة     ،نقائه

، فمتى قوي اللـون قويـت   ...ومصطلح الكثافة والتشبع مترادفان    « Intensityأحياناً بالشدة   

  )٣، ١٩٨٣عبد السالم، .(»درجة التشبع أو الكثافة فيه

 ولهذه التغيرات عدة اتجاهـات أوردهـا إيـاد          ،وتتصف األلوان بتغيرات في طبيعتها    

  :الصقر

صفرار أو االحمـرار أو       يكون اللون البرتقالي مائالً لإل     أي:  اللون يتغير بصفاته   – ١

  .أن يكون األخضر مائالً إلى األزرق أو األصفر

من األحمر الغامق إلى الزهري مثالً، ومن األزرق    :  اللون يتغير بفتاحته أو غمقه     – ٢

  .الغامق كونه ماء البحر إلى األزرق السماوي

أي أن نقبل تشبع لون ما كلما مزجنا هذا اللـون مـع             : اللون يتغير بدرجة تشبعه    – ٣

  .كمية أكبر من األبيض، واألسود أو الرمادي، ومع لون ينسجم معه فيبدو عكراً

كمساحة كبيرة من لون أزرق     :  مساحة سطح لون بالنسبة آلخر      تغير في كمية أو    – ٤

 أو كمية كبيرة من لون برتقالي بالنسبة لكمية قليلـة           ،بالنسبة لمساحة صغيرة للون البرتقالي    

. من لون أزرق، وبنفس الكمية من اللون األزرق مع نفس الكميـة مـن اللـون البرتقـالي                 

  )٧٨، ٢٠٠٣الصقر، (

سات العلمية الحديثة في إدراك اللون أن البشر لديهم أكثر مـن            نتائج  الدرا  ولقد بينت   

 التي تستقبل معلومات األلوان إال أن العلماء رغم ذلـك           ،ثالثة أنواع من الخاليا المخروطية    

دخالت جميع أنواع الخاليا المخروطية تتجمع في ثالث قنوات مـستقلة           أن م «ن على   ويؤكد

ان أحدها خاص باللون األحمر، والثاني خاص بـاللون         تمثل ثالثة أنظمة مستقلة لرؤية األلو     

 )Fuld,1981,319(. » األزرقاألخضر، والثالث خاص باللون

ومن األهمية اإلشارة إلى أن هناك عوامل تؤثر على إدراك األلوان، وهـي متداخلـة               

  :ومتفاعلة وهي كالتالي

   . ضوئيةطول الموجات ال  -١

 من ضمن العوامل التي تؤثر على حدة        -لثفصل الثا وسبق تناوله في ال   -  شدة اإلضاءة  – ٢



���� 

F١٤١E 

 

  .اإلبصار

  .ف من القدرة على التعرف على األلوان وتميزهاعن التقدم في العمر يضحيث إ: العمر  – ٣

حيث تؤثر الحالة الصحية للفرد في قدرته علـى رؤيـة األلـوان           :  الحالة البدنية للفرد   – ٤

علمية أن ضعف القـدرة علـى رؤيـة         حيث بينت الدراسات ال   «،خاصة اللون األزرق  

 ، ومـدمني الكحوليـات    ،األلوان وتميزها تنتشر بين األفراد الذين يتعرضون للـسموم        

 أو الجلوكوما، كما بينت أيضاً أن أعراض ضعف القـدرة           ،والمصابين بمرض السكر  

على تميز األلوان تزداد لدى األفراد الذين يجتمع لديهم أكثر من عامل من هذه العوامل        

  )Schiller,1994,164(. »الفة الذكرس

 سوف تظهر التغيرات التي تطرأ على األلـوان بفعـل           ،حين التناول لعنصر الضوء   و

الضوء ،ومدى التغيرات التي تحدث لألجسام الملونة تحت األشعة، فاإلضاءة تـؤثر علـى              

فها أو  األلوان، ويتوقف ذلك على مدى اختالف كمية األشعة المنعكسة من األجسام على اختال            

كمـا  -المساحات المتجاورة وطبيعة المرئيات ولونها واإلضاءة الساقطة والمنعكـسة منهـا            

 مما يزيد من تأكيد العالقة التي تـربط         -سيتأكد ذلك من خالل نتائج التجربة الذاتية للباحثة         

  .عنصري الضوء واللون

�b�†b��b�†b��b�†b��b�†b�@Z@Z@Z@Zõì›Ûaõì›Ûaõì›Ûaõì›Ûa@Z@Z@Z@ZLight@ @@ @@ @@ @

جابي في إدراك مكونات الحياة البصرية      لم يعد الضوء هو ذلك العنصر السلبي أو اإلي        

لخواص الطبيعية،  اج  امن حولنا، ولكنه أصبح يتخذ طريقاً جديداً في التفسير يعتمد على استنت           

ر سلوك الضوء عبر المجال المار منه       ومن خالل نظريات علمية محددة تفس     والسيكولوجية،  

  .أو الساقط عليه، وسواء كان صادراً من مصدر طبيعي أو صناعي

 ،الـضوء وقد قام الكثير من العلماء منذ أقدم العصور بتجارب عديدة لتحديد مفهـوم              

في القرن السابع عشر كان الضوء يعرف على أنه الشيء الـذي            وإبراز صفاته المميزة له، ف    

  .يمكن أن تراه العين وهو السبب لحاسة البصر

حين الضغط علـى     ذلك ألنه    ،ومن الواضح أن هذا التعريف بهذه الخاصة غير كافٍ        

العين بلطف بالقرب من أعلى األنف وفي الظالم نرى بقعة ساطعة عجيبة، فإذا أطلقنا اسـم                

الضوء على البقعة الساقطة أو اإلحساس البصري فإن ذلك يعني أنـه يمكـن الرؤيـة فـي                 

الضوء شـكل مـن أشـكال    «: في التاليأكثر وضوحاًب الضوء  ،ولذلك قد يكون تفسير   الظالم
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 .»Electromaynetic Radiation الجزء المرئي من األشـعة الكهرومغناطيـسية   الطاقة وهو

  )١٩٨٤،٤محمد،(

ة علـى مبـدأ     عن شكل من حركة الطاقة القائم     هو عبارة   « يكون الضوء    وبشكل أدق 

  )Frequency( التـردد    ضوء خاصيتين أساسيتين النتقالـه همـا      ن لل انتقال الموجات، حيث إ   

 ويقصد بها المسافة الواقعة )Wave Length(ويقصد به عدد الموجات، وخاصية طول الموجه 

  ).٢١-٢٠، ٢٠٠٥سلمان، .(»مة الموجية التي تليهايمة موجة ضوئية والقيبين ق

 ويعتبر التموج الضوئي هو المثير لحاسة البصر حيث يقع على العين بما يتـراوح               «

 مليمكرون، أي بين اللون األحمـر واللـون         ٢٩٠/٧٦٠طول تلك الموجات الضوئية ما بين     

البنفسجي، وتكون جميع األلوان موجات متفاوتة في الطول ويمثل هذا المدى الطيف الشمسي             

  )٨١، ١٩٩٨محمد، . (»المرئي

  :نظرية حتليل الضوء واألطياف اللونية

رن التاسـع   العقد السادس من القفيIsaac Newton  ام العالم االنجليزي إسحاق نيوتنق

وأدخل عشر بتجاربه المتعلقة باأللوان، فأتى بمنشور زجاجي هرمي،وجلس في حجرة مظلمة 

حيث انعكس هذا الشعاع على المنشور وخرج منه إلـى الوجـه             ،من نافذتها شعاعاً شمسياً   

المجاور ويرى على الجدار المقابل للمنشور على شكل طيف يضم ألواناً سبعة بسبب تحلـل               

 - النيلـي    - األزرق   - األخـضر    - األصفر   - البرتقالي   - األحمر   «بيض وهي الشعاع األ 

  وئية ـة الضـوج الميبين) ب:٤٣الشكل(و ). أ:٤٣شكل () ٩٤، ١٩٩٧غوش، (.»البنسفجي

حدود الضوء حسب أمواجه بناء على      )  ٢(كما يبين الجدول رقم     .األطول واألقل كثافة  

  .أبحاث بعض علماء األلوان
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                                          )ب ٤٣:شكل   (                     

     عن،  الموجة الضوئية األطول واألقل كثافة      ، ) نظرية تحليل الضوء(تجربة نيوتن    

   ٢٠ ،٤٠٠٤      الدليل إلى الطب البديل،            ٩٤، ١٩٩٧     عن قيس غوش، 

  

�كنـــه �� �� ��  نجستروم أطوالها الموجية مقدرة بوحدة اإلد كنه الضوء بحسبحدو�

�א�������������������א�������������������א�������������������א������������������� �� �� ��  Fleuryא�����א�����א�����א����� Roodא�����א�����א�����א����� Listingא�����א�����א�����א����� Abneyא�����א�����א�����א������

بداية الطيف   أحمر

  ٦٢٠٠حتى

  ٥٦٥٠إلى٧٥٠٠  ٧٠٠٠  ٦٤٧٠إلى٤٢٣٠

  ٦١٥٠  ٦٢٠٨  ــــ   ــــ  برتقالي أحمر

  ٦٠٥٠  ٥٩٧٢  ٥٨٥٠إلى ٦٤٧٠  ٥٩٢٠إلى ٦٢٠٠  برتقالي

  ٥٩٥٠  ٥٨٧٩  -  -  أصفر برتقالي

  ٥٨٠٠  ٥٨٠٨  ٥٧٥٠إلى٥٨٥٠  ٥٧٨٠ إلى٥٩٢٠  أصفر

  ٥٢٠٠  ٥٢٧١  ٤٩٢٠إلى٥٧٥٠  ٥١٣٠إلى ٥٧٨٠  أخضر

  ٤٩٠٠  ٥٠٨٢    ٥٠٠٠إلى ٥١٣٠  أخضر مزرق

أزرق مخـــــضر 

Cuane 

  ــــ  ٤٩٦٠  ــــ  ــــ

  ٤٧٠٠  ٤٧٣٢  ٤٥٠٠إلى٤٩٢٠  ٤٦٤٠إلى٥٠٠٠  أزرق

    ٤٣٨٣  ٤٢٤٠إلى٤٥٥٠  ٤٤٦٠إلى٤٦٤٠  أزرق بحري

إلى نهاية ٤٤٦٠  بنفسجي

  الطيف

  ٣٨٠٠-٤٠٠٠  ٤٠٥٩  ٣٩٧٠إلى٤٢٤٠

  

  )٢(جدول رقم 

حاتم  ،محمد : عن،نجستروم مقدرة بوحدة اإلةلموجيحدود كنه الضوء بحسب أطوالها ا

  ٤٥، ١٩٩٥ ،حامد شافعي

 	�ر ا����

  )أ: ٤٣شكل ( 
 

��א���� ����א��������א��������א������ 

  )ب: ٤٣شكل ( 
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            :الضوء واللون واإلسقاط الضوئي

ها تنعكس بقدر يتوقف على خصائصها،      عندما تسقط األشعة الضوئية على األجسام فإن      

فمن المسطحات أو األجسام ماال يعكس إالّ القليل منها أو ال يعكس شيئاًَ، كما أنه قد يـنعكس                  

وانعكاس الضوء على المعادن يختلف عـن انعكاسـه علـى           . بصورة مغايرة للون الساقط   

جـسام المـصقولة    ويختلف أيضاً في انعكاسه على األسـطح واأل ،األخشاب والمواد المعتمة 

  . كالبلور والمرايا

 عندما يتقبل موجات الطاقة الضوئية، فإنه ال يحتفظ بها           فسطح المرآة  «

... كما هي، بل يحتفظ بجزء منها ويتخلص من جزء آخر، فيشع على ما حوله             

وهذا يعني أنه دخل قدر من الطاقة أكبر، وخرج بقدر أصغر، والفرق بين مـا        

الـصقل   من سطح عاكس إلى آخر، حسب درجة         دخل وما خرج يختلف قدره    

  )٣٧، ١٩٧٤صالح، .(»عتامواللون ودرجة الشفافية واإل

        :األلوان الضوئية واأللوان الصبغية األولية

يختلف مدلول األلوان األولية في لغة المصورين الـضوئيين والـسينمائيين ورجـال             

ين يستخدمون العجائن اللونيـة،      الذ ،ال الطباعة نه في لغة الفنانين والرسامين وعم     عة ع يالطب

، ونتيجة )األحمر، واألصفر، واألزرق( األولية هي  الصبغية ففي العجائن اللونية تكون األلوان    

 كما أن نتيجة -  البنفسجي واألخضر والبرتقالي–لخلط كل اثنين منهم ظهور األلوان الثانوية 

وتسمى هذه الطريقـة بـالخلط       )٤٤شكل  . (ينتج عنه اللون األسود   خلط تلك األلوان الثالثة     

  .الكيميائي

وكلما تم خلط لون أساسي بلون ثانوي نتج عنه لون ثالثي، ثم خلطه مع لون آخـر،               «

إلى أن تصل إلى أعلى درجة من المجموعات اللونية من خـالل اللـون الواحـد أو كـل                   

، ١٩٩٧وسـف،  ي.(»المجموعات اللونية بإضافة اللون األبيض أو األسود تنازلياً أو تصاعدياً     

٤٢(  

 ءا بـد   الـصبغية  وتعرض الباحثة نموذجاً حديثاً للدائرة اللونية موضحاً عليها األلوان        

 وما ينتج عنهما من عمليات خلط صبغية التي يصل عددها إلى            ،باأللوان األساسية والفرعية  

  ).٤٥شكل (. لوناً ويشملها المجموعات اللونية المتدرجة) ١٣٢(
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األزرق ( وتتكون مـن     ،ألولية فهي تختلف عن األلوان الصبغية     ئية ا أما األلوان الضو  

 وفي حالة اشتراك ضوئين أساسيين في بؤرة واحدة ينتج عنه قطاع من             )واألخضر واألحمر 

فمثالً اشتراك األخضر مع األحمر نتج األصفر، واشتراك األخضر مع          ،الضوء يختلف عنهم  

 وهـذه هـي     ،مر ينتج عنه األرجـواني    األزرق ينتج  الفيرزوي، واشتراك األزرق مع األح       

 وفي حالة اشتراك كل ضوء مع مكمله ينتج عن ذلك ضوء أبيض،             ،األلوان الضوئية الثانوية  

وتسمى هـذه   ) ٤٦شكل  (. وإذا اشتركت األضواء الثالثة األولية ينتج عن ذلك قطاع أبيض         

  .الطريقة بالخلط الفيزيائي
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� �� �� �� �
  )٤٤شكل (

األلوان األساسية والثانوية الناتجة من خلط 
 )الخلط الكيميائي(العجائن اللونية 

� �� �� �� �
  )٤٦شكل  (

األلوان الضوئية األساسية والثانوية 

 )لفيزيائيالخلط ا(

 
  )٤٥شكل (

  ،The Color Wheelالدائرة اللونية 
 Gillkkm,2000,11: عن
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        :ئية امللونة الشفافةاملرشحات الضو

وهي التي تسمح بمرور جانب من مكونات األشعة الضوئية، كما أنهـا تمنـع بـاقي                

ـ   : ٤٧شكل  (.مكونات هذه األشعة بالمرور       –يبين األشعة الضوئية األساسـية      . ) أ، ب، ج

ـ   وتخللها من ثالثة مرشحات شفافة ملونة ب       -األزرق، األخضر، واألحمر    –ة  األلوان الثانوي

  . موضحة في حالة من التبادل والتوافق-ر، األرجواني، والفيروزياألصف

" Filtering By Transmissionترشيح بالتحلـل "وهذا النوع من الترشيح يطلق عليه «

ويمكن القول كقاعدة عامة أن المرشحات تسمح لألشعة المماثلة للونها بأن تتخللها، لكنها تمنع 

  )٢٧٩، ١٩٧٤رياض، . (»ما عداها

  

  

  

  

  
                                                 

  جـ    ب            أ                                  

  ) أ، ب،جـ: ٤٧شكل( 

  .األشعة الضوئية األساسية وتخللها من المرشحات الثانوية

   ٢٠٥ ،٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩١إسماعيل شوقي ، خليفة عن ،]٤٧، ٤٦، ٤٤[ األشكال

الثالثة من خالل مرشح باللون األصفر فيسمح لألشعة الحمـراء          األشعة  مر   ت )أ(ففي  

  لكونهـا  ، وتمنع األشعة الزرقاء من المرور     ا ألن األصفر يتكون منهم    ،والخضراء بالمرور 

وعند مرور األشعة الخضراء والحمـراء مـن مرشـح بـاللون            . مكونة للون األصفر   غير

 وتمر الحمراء التي تمنع مرورها من مرشـح         ،هاألرجواني تمنع األشعة الخضراء المكملة ل     

اللون األرجـواني    من مرشح ب    تمر األشعة الثالثة   )ب(وفي  .باللون الفيروزي المكمل لألحمر   

 وعند مرورها بالمرشح األخضر المـزرق تمنـع          وتمر الحمراء والزرقاء   فتمنع الخضراء 

ها من مرشح باللون األصفر      التي تمنع عند مرور    الحمراء المكملة له وتمر األشعة الزرقاء،     

ثة من مرشح باللون الفيروزي فتمنع الحمراء وتمر        ألشعة الثال  تمر ا  )جـ(وفي  .المكمل لها   
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الزرقاء المكملة له وعند مرور األشعة الخضراء من مرشح باللون األرجواني تمنع تكاملهـا              

   .مع األشعة الخضراء

 بعملية التلوين من خـالل شاشـات         للفنان القيام  وقد أتاحت تكنولوجيا الحاسب اآللي    

 الكمبيوتر، حيث أوجد العلماء بدراسة الضوء واأللوان أسـلوباً لإلظهـار داخـل شاشـات              

  . تعرف باإلظهار عن طريق الجمع اللوني،الكمبيوتر

ويعتمد هذا األسلوب اللوني على األلـوان األساسـية الـضوئية           «

ان الثالثـة بنـسب     ، وتجمع هذه األلـو    (RGB) األحمر، األخضر، األزرق،  

متساوية ينتج لنا اللون األبيض بينما ينتج اللون األسود في حالة عدم وجود             

ج كـل أو    وأي من هذه األلوان األساسية، وتنتج األلوان المختلفة من خـر          

 بنسب متفاوتة بينما ينـتج التـدرج        ،بعض األلوان األساسية الثالثة السابقة    

للون األبيض،وبالتالي يتـاح للفنـان      ج األلوان الناتجة مع ا    واللوني من خر  

 (Luminostiy) المصور إنشاء أي لون وفقاً لرغبته عن طريق معامل اإلضاءة
 والتي تميل إلى درجة     ، وانتهاء باإلضاءة الداكنة   ،ابتداء من اإلضاءة الشديدة   

  )١٩٩٧،٧٥مرسي، (. »األسود

  
   من خالل عملية الخلطنهلترابطية بين الضوء واللون، حيث إوبذلك تتضح العالقة ا

   مما يتيح للفنان المصور فرصاً كبيرة الستلهام–يحصل عليها   الفيزيائي تتغير األلوان التي

اسـتحداث  وتعبيرات لونية ذات عالقات مستحدثة برؤى عصرية وتكنولوجية مغايرة          

 كحلول يتوصل إليها الفنان إلى شكل جمالي متميز حتى وإن كانت تحمل فـي          ،صيغ ضوئية 

  والتداخل واالنـدماج،   لتناقض لها فرصة التجاور والحركة،    داخلها تناقضات عديدة، ويهيئ ا    

أسـطح  وترى الباحثة أنه من خالل استغالل تغير اتجاه الموجات الضوئية الـساقطة علـى               

 في مجال رؤيتها، أي في الحيز أو الحدود التي يستطيع الشكل ذو الـسطح                الهيئات العاكسة 

 يمكن الوصول إلـى شـكل       ،صور األشياء من حوله على سطوحه العاكسة      العاكس أن ينقل    

  . متميز وعمل فنيجمالي

،وبهذا تكون قدرة الفنان علـى      وء أحد أهم عناصر اإلدراك البصري     وبذلك يكون الض  

المالحظة واإلدراك البصري مرتبطة بالمجال الفراغي الذي يحيط باألشكال والهيئات علـى            

ة تلك الهيئات وخصائصها وعالقتها على طبيع  ويتوقف ذلك    ،ء فيها اختالفها حيث يؤثر الضو   

 يفوق غيره   ي فن الً، ألن الفنان لديه إحساس    به، كما يتوقف على اإلدراك الذي يحسه الفنان أو        

  .من الناس
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 وقد احتدم بحـرارة     ،الفناني هو ذلك الشعور الذي يختلج صدر        فاإلحساس الجمال  «

وإذا كان الفرد العادي ال يستطيع الفصل بين العناصـر         االنفعال عندما يشاهد الجمال     

واألحاسيس المتنوعة فإن الفنان وحده هو الذي يمكنه أن يدرك عن طريقـة خبرتـه               

. » ذلك االنفعال واإلحساس بقيم الجمال سواء في الطبيعة أو في العمل الفني    ،وتجربته

  .)١٠٧، ١٩٨٩حسن، (

  

الـنقط،  الخـط، المـساحة،       ( لتصوير وهي ومن خالل تناولنا لعناصر التشكيل في ا      

ائصه عـن   رأينا كيف أن عنصر الضوء يختلف في إمكاناته وخص        ) الملمس، اللون، الضوء  

 ذلك ألنه يحمل فـي      ،نه يمكن استحداثه كعنصر تشكيلي مستقل     بقية عناصر التشكيل حيث إ    

 تـشكيلية   محتواه العنصر والخامة، إذ أن الفارق بين الضوء كعنصر وبين الضوء كخامـة            

قد يفترض على الـضوء     ، و يضاهي في معناه مثالً اللون كعنصر تشكيلي وبين خامة التلوين         

 وتدرك تلك القـيم     ،أن يكون عنصراً تشكيلياً يحمل في طياته خصائص القيمة الجمالية العليا          

 وبالتالي اإلفادة منـه كخامـة       ،عن طريق معطيات أسس التكوين التي تشكل هذا الموضوع        

  .لى كل ما يقع في مجالهمؤثرة ع

أكبر جائزة في العلوم والتكنولوجيا تمنح جوائز التكنولوجيـا         أن  « والجدير بالذكر هنا  

 جنيهاً استرلينياً كل عام للمساهمات      ٦٨٥,٦٢٩ دوالر أو     ٣٣١,٣٤٥األلفية المقدرة بحوالي    

 Shujiي نـاكمورا  سور الياباني شوجيالمذهلة للعلوم والتكنولوجيا العالمية، وقد كان البروف

Nakamura م إذ  ٢٠٠٦الواليات المتحدة األمريكية الفائز في العـام        ن جامعة كاليفورنيا ،ب    م

زرق وصمام  نبعث منها الضوء األ    اختراع الصمامات الثنائية التي ي     تضمنت انجازاته العلمية  

  )١٤٨، ٢٠٠٨جينيس، . (»الليزر األزرق الثنائي

تصوغ كل الواقع من خالل االكتشاف العلمي للضوء        ن  اإن الخبرات الجمالية عند الفن    

 واألجهزة الضوئية المتنوعة التي ينبعث منها الضوء على شـكل           )١(كالليزر والهولوجورافيا 

حزم وإشعاعات ملونة فقط على الهيئات التي تحمل خصائص مختلفة، ممـا يؤكـد أهميـة                

                                                 
 باليوناني معناه الكل، (Holos)ترجع الكلمة إلى األصل اليوناني، فاللفظ هولوس « :هولوجرافي  )١(          

وهو من األساليب التكنولوجية الحديثة التي استخدمت في .  فمعناه الرسالة(Grama)أما جرافي أو جراما 

ينات لنقل الصور بشكل مجسم، وهذه هي السمة األكثر أهمية للهولوجرافي في ارتباطه بمجال بداية السبع

  )١٧١، ٢٠٠٠خليل،  (».الفنون وهو القدرة على إعادة بث الضوء كمادة ظاهرة مجسمة
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د منذ خلق العـالم وهـو       المجال الذي يظهر فيه الضوء ذاته، فالضوء هو عنصر كوني وج          

أقرب ما يكون إلى اإلنسان، فهو العنصر الوحيد الذي يمكننا من إدراك األشياء وعالقتهـا،               

أن الفن يكـشف    « إلى القول   )  م١٩٧٦ – ١٨٨٩(كما يذهب رأي الفيلسوف مارتن هيدجر       

  )٤٠، ١٩٨٩مطر، . (»عن حقيقة الوجود اإلنساني والذي يؤكدها الفنان باستخدامه للضوء

أن ظهور التفسيرات التي قدمتها نظرية الجـشطالت   كيف  الثالثولقد رأينا في الفصل 

 قد ساعدت على ظهور النظريات العلمية في مجال الطبيعة، حول فكرة            في اإلدراك البصري  

المجال والقوة الفعالة فيه وما يحدث بين هذه القوى من جذب أو تنافر وحتى حاالت االتزان                

  . وما يحدث من خدع بصرية،أو التقارب أو التباعد. زنأو اختالل التوا

 فكرتهم وهي أن إدراك المجاالت المرئيـة        اوقد استفاد الجشطالتيون من ذلك حيث بنو      

يتوقف على قدرة المخ في تنظيم الضوء الفعال في المجال لخطة إدارة العين، وأن التقديرات               

 ثار جميع القوى الفعالة في المجـاالت      واألحكام الصادرة حول األشكال تكون ناتج محصلة آ       

، أي القوى الداخلية والخارجية في الفرد الرائي التي تمثلـت           النفسية والفسيولوجية والطبيعية  

  .في القوانين اإلدراكية الذاتية والموضوعية

  عمليـة اإلدراك علىما أن المرايا العاكسة للضوء لها خصائصها المثيرة والمتميزة       وب

وقد انعكس ذلك على   . ة ظهور عالقات في مجال الرؤية غير محدود       دى إلى   أ مام،  والخداع

فكر وإنتاج الفنان المعاصر بصورة واضحة، واقتضى ذلك زيادة اهتمام الفنان بمـا أتاحتـه              

  .التكنولوجية من خامات وآالت مستحدثة

والبحث الحالي يدور حول الهيئات العاكسة لمجال الرؤية التي لهـا عالقـة وطيـدة               

بظاهرة االنعكاس الضوئي كظاهرة فيزيقية وأخرى بظاهرة الخـداع البـصري كظـاهرة             

كبيـر فـي    إدراكية، وما ينشأ من هذه العالقة من قيم جمالية ومتغيرات إدراكية تؤثر بشكل              

  . وغيرها من عناصر التكوين،واأللوانرؤية الخطوط واألضواء،

  :  املرتبطة باهليئة العاكسةظاهرة االنعكاس الضوئي
يعتبر الضوء من أولى الخصائص البصرية الفيزيائية الهامة للمرايا وتزداد أهميته في            

 حيث استفاد الفنان عبر العصور المختلفة من هذه الخاصية، بل           ،ارتباطه بخاصية االنعكاس  

  .ن هذه االستفادة استمر مردودها حتى اآلن في إبراز القيم الجمالية في  األسطح العاكسةإ
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النفـاذ  : النعكاس أهم أحد الخواص األساسية الضوئية بجانـب الخاصـيتين         ويعتبر ا 

  .واالنكسار

ويحدث االنكسار عندما يخرج الضوء من المصدر في صورة أشعة ضـوئية فإنهـا              

، إذ يمكن اعتبار جميع األسطح عاكـسة، بمعنـى أنهـا     فتنكسر تصطدم بالجسم الذي يقابلها   

س الضوء تختلف من الصفر بالنسبة للسطح المعتم        غير أن قابليتها لعك   «تعكس بعض الضوء    

ـ ١٩٨٥كسيم، ( .»بالنسبة للمرآة عالية الصقل واللمعان% ١٠٠إلى  ) غير الالمع ( ، ١٠، جـ

١٧١٤(.  

 المعادن المـصقولة، وكـان       من خالل  وألهمية االنعكاس فقد استخدمه اإلنسان القديم     

فقد صـنع الفنـان     « ،ف كمرآة يستخدم سطحها بعد الصقل ليصبح سطحاً عاكساً وكانت توظ        

 المصنوعة من البرونز المـصقول صـقالً جيـداً    )المرايا(القديم من بين أدوات زينة المرأة   

  )٣٠، ١٩٧٨لبيب، .(»بدرجة أنه يعكس المرئيات

خـذ هـذه    ذبت اإلنسان منذ القدم، وعنـدما تأ      ومن هنا نستنتج أن ظاهرة االنعكاس ج      

سطوانية فإنها تلعب دوراً هاماً     ة الكروية والمرآة األ   آمثل المر األسطح العاكسة شكل المجسم     

وحيوياً في الخداع البصري عندما تنعكس األشكال والمرئيات منها، حيث أن لكل نوعية من              

  . وهذا يبين لنا الفروق بين جسم وانعكاساته، صوراً مختلفة للشكل الواحديأسطحها تعط

  :أنواع االنعكاس

         : : : :Diffused or irregular Reflections     انعكاس غري منتظم انعكاس غري منتظم انعكاس غري منتظم انعكاس غري منتظم–    أأأأ

الورقـة  ويصدر االنعكاس غير المنتظم للضوء من األسطح الخشنة وغير المصقولة ك          

فالسطح الخشن غير المصقول يتكون من عدة سطوح صغيرة         « ،)أ:٤٨شكل( وسطح الطاولة 

 بحيث يحصر كل سطحين متجاورين زاوية معينة، وبالتـالي          ،)يمكن رؤيتها تحت المجهر   (

عليـان،  . (» االنعكاس الذي يصدر على السطح الخشن هو انعكاس غير منتظم أو تشتت            فإن

٣٩، ٢٠٠٠(.  

         : : : :Speculator Regulars Reflections     االنعكاس املنتظم االنعكاس املنتظم االنعكاس املنتظم االنعكاس املنتظم–ب ب ب ب       

نيوم و كاأللم والمعادن الفلزية المصقولةسطح الالمعة والملساء مثل المرآةويحدث في األ  

 ويلعب هذا النوع من االنعكاس دوراً هاماً فـي الرؤيـة          . والنحاس والفضة والذهب وغيرها   

  .)ب: ٤٨شكل .(وتكوين الصورة خاصة في المرايا والسطوح المنتظمة
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  )أ: ٤٨شكل (

  المنتظمغير رسم توضيحي يبين االنعكاس 

  

  

  

  

  

  

  

  )ب: ٤٨ شكل (

   .المنتظم رسم توضيحي يبين االنعكاس

  ٣٩، ٢٠٠٠شاهر ربحي ، عليان، ن  ع،]أ، ب: ٤٨[الشكالن 

  
 البد  فإنه  المستويةح المراياوبما أن ما يهمنا هنا هو االنعكاس المنتظم الرتباطه بأسط 

  .تناول قانوني انعكاس الضوء المنتظممن 

  :The Tow Laws of the regular Reflection االنعكاس املنتظم اقانون

  :القانون األول

شعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة الـسقوط         الشعاع الضوئي الساقط وال   

 ،)٤٩شـكل  (على السطح العاكس تقع كلها في مستوى واحد عمودي على السطح العـاكس          

 قبـل   ١١٠٠وأول من وصف هذا القانون كان العالم المسلم الحسن بن الهيثم في القاهرة سنة             

 يمثل السطح العـاكس بأحـد       في مستوى واحد، وفيه   ) أ ب، ب ج، ب ع     (حيث يقع   . الميالد

  ).س ص، أو س ص أو س ص(السطوح 

  :القانون الثاني

 أي أن   – )٤٩شكل  ) (٢ي =١ي (تكون زاوية السقوط مساوية دائماً لزاوية االنعكاس      

     Euclidsقليدسوقد عرف هذا القانون بواسطة إ«.ى ٢= ى١< ع ب جـ أو < = أ ب ع <

   )٤٩(شكل) ٤٠، ١٩٩٤، عليان(.»الذي كتب أساسيات الهندسة

ن ينطبقان على جميع السطوح العاكـسة سـواء كانـت مـستوية أو              وهذان القانونا «

  )٥، ١٩٩٤مختار، . (»منحنية
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�)٤٩شكل ( �� �� �� �
   ٥، ١٩٩٤محمود ، مختار، عن ، قانونا االنعكاس المنتظم

تظل ثابتة رغم التغيـر     سطح األشياء   أمن  وعلى أية حال فإن نسبة الضوء المنعكسة        

  .الذي قد يحدث في ظروف اإلضاءة وهذا ما يطلق عليه ثبات الضوء،

  :سطح األشياءأثبات الضوء المنعكس من  ن يتحكمان فيوهناك عامال 

شدة الضوء المنبعث من مصدر اإلضاءة مثل ضوء الـشمس، أو           : العامل األول هو   

فكلما كان الـضوء المنبعـث مـن مـصدر     أضواء المصابيح الكهربائية المختلفة في شدتها،     

 هي تعني نصوع المنبه «اإلضاءة شديداً كلما زادت كمية الضوء المنعكسة من سطح األشياء،

 اللـون األبـيض، والرمـادي،       :حيث ينقسم نصوع األشياء إلى ثالثة ألوان رئيسية وهـي         

 واللون األسود،   واألسود، وهناك درجات مختلفة من اللون الرمادي تقع مابين اللون األبيض          

وعلى أية حال كلما اقتربت درجة نصوع الشيء من اللون األبيض كلما زادت كمية الضوء               

 (Jacobsen&Glichrist,1988,23). »المنعكسة من سطح هذا الشيء

فلقد قدم العلماء عدة تفسيرات نظرية لثبات        .صفات أسطح األشياء  :والعامل الثاني هو  

أن نـسبة الـضوء     « ية أكثرها شهرة والتي يرى أنـصارها      الضوء يعد تفسير نظرية النسب    

 ومـن جهـة     ،المنعكس من سطح األشياء مرتبط من جهة بشدة الضوء في المشهد البصري           

  (Bergstrom, 1994, 257). »أخرى بنسبة الصبغات العاكسة التي توجد في أسطح األشياء
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ـ ه وقوانينـه، تعـرض الباحثـة بعـض          ولفهم االنعكاس الضوئي وأنواع    سميات الم

  : وهي) ٥٠الشكل(،والمصطلحات المتعلقة

وهو في العادة سطح مصقول أو نصف مصقول  )Reflecting Surface(السطح العاكس    -

  .يكون مستوياً أو محدباً أو مقعراً

 وهو حزمة ضوئية ضيقة تمثل بخط مستقيم يسقط على )Incident ray(الشعاع الساقط    -

  .قطة ما تسمى نقطة السقوطالسطح العاكس ويالمسه عند ن

وهو حزمة ضوئية ضيقة تمثل بخط مستقيم ارتـد   )Reflected ray(الشعاع المنعكس    -

  ).وهذا يمثل مسار الشعاع الساقط بعد أن انعكس عند نقطة السقوط(عن السطح العاكس

وهو الخط العمودي الذي يصنع زاوية مقدارها       : على السطح العاكس   )Norma(العمود   -

)٩٠
ه

  .مع السطح العاكس عند نقطة السقوط) 

هي الزاوية المحصورة بين مسار الـشعاع   )The angle of incidence(زاوية السقوط    -

  .)oi(الساقط والعمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط، ويرمز لها بالرمز 

ن مسار الشعاع  هي الزاوية المحصورة بي)The angle of reflection(زاوية االنعكاس   -

 والعمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط، ويرمز لهـا بـالرمز    ،المنعكس

)or() . ،٣٨م، ٢٠٠٠عليان(  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )٥٠شكل(

  ٢٧ ،٢٠٠٠شاهر ربحي ،عليان، تسميات ومصطلحات االنعكاس الضوئي،عن 
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  ::::ظاهرة اخلداع البصري املرتبطة باهليئة العاكسة

يحمل فن الخداع البصري في ثناياه متعة التشويق لرؤية ما ال نراه حقيقة، إذ يأخـذنا                

العديد ) الخداع البصري (من هنا لفتت قابلية حاسة البصر لالنخداع        . عالم خيالي غامض  إلى  

  .من المفكرين والعلماء على مر التاريخ

د ي هناك العد  )م١٧٠-١٠٠(طليموساني كتب العالم الفلكي والرياضي ب     في القرن الث  ف« 

وبعد . اآلخر ذهنيمن األوهام الخاصة باألشياء المرئية،بعضها بصري في طبيعته، وبعضها          

-١٥٦٦( على مقولة بطليموس جاء الفيلسوف الفرنـسي ديكـارت         )عام١٥٠٠(مرور نحو   

 .» ليؤكد أن اإلدراك البصري يتحقق من خالل المؤثرات التي يتعرض لهـا المـخ           )م١٦٥٠

  )١٢٩، ٢٠٠٥ موسى،(

ء والخداع البصري المرتبط بالهيئة العاكسة هو خداع ينشأ على األسطح العاكسة للضو       

 االنعكـاس   ة بصورة محورة، ويعتمد على قانوني     بأنواعها المختلفة، ويعبر عن حقائق مرئي     

ر المتكونة على األسطح العاكسة،ويتمثل الخداع خـالل        و وخصائص الص  ،ظمت المن الضوئي

االختالف الظاهر بين الصفات األصلية لألشكال وصورتها المنعكسة على السطح العـاكس،            

 وكميـة الـضوء      كثيرة مثل اختالف نوع الـسطح العـاكس،        بعواملويتأثر هذا االختالف    

والمسافة بين الشكل الحقيقي والسطح العاكس، وكذلك يتأثر بزاوية ومصدره وألوان إشعاعاته 

الرؤية، وبالتفاعالت الناشئة عن كل ما هو متواجد في مجال رؤية األشـكال وانعكاسـاتها               

  .يرات المجال الكلي المحيطالمختلفة من األسطح العاكسة من خالل متغ

والتطبيقات العملية للبحث تظهر صور نوع من الخداع الـذي يظهـر مـن خـالل                

وتستفيد التطبيقـات مـن     ) المستخدمة في الدراسة  (اإلسقاطات الضوئية على الهيئات العاكسة    

 إلضفاء التجديد والتنوع بصفة مـستمرة علـى       ،متغيرات مجال الرؤية المحيط بتلك الهيئات     

  .ح العملأسط

  : اخلداع البصريوسائل

 وبعض الوسائل العامـة  األسطح العاكسة في مجال البحث على يعتمد الخداع البصري 

  : التي تتمثل في اآلتي

  : الخامة-١

  وهي األداة األساسية التي تظهر على سطوحها مظاهر االنعكاس الذي يقود إلى
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طح الخامة العاكس وشدة    الخداع، وتتوقف دقة االنعكاس ووضوح صورته على نقاء س        

صقلها، وهي من العوامل األساسية في حدوث التباينات في اإلدراك نتيجة التقارب والتـشابه     

  .الشديدين بين صفات األشكال بكل ما تحمله من خصائص وصورها

  : اختالف هيئة السطح العاكس-٢

ـ              ي الخـداع   وتتمثل الهيئة التي تتخذها األسطح العاكسة عند تـشكيلها دوراً هامـاً ف

البصري، حيث يرتبط نوع التحريف الناشئ على السطح العاكس بالهيئة المشكلة منها السطح           

سطوانية والمتموجة تعطي كل منها صورة       المحدبة والمقعرة والمستوية واأل    آةالعاكس، فالمر 

  .اختلفت كيفية وضعه أمام المرآةمختلفة للشكل الواحد مهما 

  : التنظيم الرياضي-٣

ات التركيب والبناء والتي تخضع للقوانين الخاصة باالنعكاس الضوئي تـؤثر           إن عملي 

 حيث يمكن الحصول على أبسط العالقات بين        ،في الكيفيات التي تظهر عليها صور األشكال      

  .األشكال وصورها، وأيضاً على أكثر العالقات تداخالً

  : مجال الرؤية-٤

ل انعكاس متغيراتها على األسـطح       المحيط طابعاً حركياً من خال      الرؤية مجالضفي  ي

  وكذلك ألوان وأضواء وأشكال كل ما يقـع        ،العاكسة، فالهيئة العاكسة تكتسب اإليقاع الحركي     

في البيئة المحيطة من خالل ارتباطها بالمجال المرئي الذي تقع فيه ، وتتغيـر االنعكاسـات                

و ألـوان وقـيم أخـرى ،    الناشئة منها بتغير تواجدات ذلك المجال بكل مايحمله من أضواء           

وبذلك يصبح مجال الرؤيه بكل مافيه من متغيرات جانب أساسي إلحداث تغير في الـدالالت       

  .المرئية في العمل الفني

تهم من أجل تحليل وإعادة تركيب مجال الرؤية،وتوصلوا إلى         اوالولقد قام الفنانون بمح   

قطة مركزيـة، أو علـى ضـوء    الفنان بصره بتلقائية على نأن يركز  « أساليب متنوعة منها  

ناصع في منظر طبيعي ثم يجعل باقي أجزاء المنظر تنتظم حول هذه النقطة بـشكل غيـر                 

وبمجرد إدخال نقطة منافسة أو ضوء منافس في مجـال الرؤيـة     . مباشر بل وغامض أحياناً   

ــصرياً  ــتقرار ب ــدم االس ــساس بع ــشأ اإلح ــوازن  . ين ــادة الت ــر إع ــب األم ويتطل

  .)١٤٧، ١٤٦، ٢٠٠٥عطية،.(»واالستقرار
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  : زاوية الرؤية-٥

أن أي تغير يحدث في زاوية الرؤية من قبل المشاهد يؤثر على رؤية األشكال وصورها               

، مما يتيح للفنان المصور      أخرى  حيث تبرز أشكال وتتوارى أشكال رؤية      ،على األسطح العاكسة  

دي ن اختالف زاوية الرؤية يؤ    ، حيث إ  طه بصرياً االحصول على تغيير في ما يمكن رؤيته والتق       

  . المنعكسة على الهيئاتالختالف في األشكال المكونةإلى ا

  : التكثيف-٦

 وسـائل  كـل    ، وهي تحوي  يقصد به تكثيف صور الخداع الناشئة على األسطح العاكسة          

 بحيث يقوم بالتنوع في خامة الل هذه الوسيلةالخداع السابقة بصورة مضاعفة، فيمكن للفنان استغ

من حيث أشكالها، كما يمكن أن يستخدم أكثر مـن زاويـة            الهيئات   أو في تنوع     ،العاكسةالهيئة  

 مما يتيح لـه  ،للرؤية، أيضاً من خالل إحداث تغيير مستمر في المجال المحيط بالهيئات العاكسة         

  .إكساب وإضفاء التجديد والحيوية والتنوع في أعماله الفنية

  :اهليئة العاكسة للضوء عامة

معالجة الخامات المختلفة أثر مباشـر فـي اسـتحداث          كان للوعي التكنولوجي بطبيعة و    

 ففي القرن التاسع عشر أثبتت النظريات العلمية فائـدة علـم            ،وتطوير كثير من المواد العاكسة    

 والوعي بتغيرات التركيب الداخلي للمواد في التوصل إلى معالجات أكثر فاعلية للمواد،          ،الكيمياء

 الدرجة التي يقف عنـدها فهـم الطبيعـة األساسـية            وكان ذلك بمثابة إشارة لتغيير أساس في      

وقد توصل العلماء في نهاية القرن العشرين إلى تطـوير طرائـق إنتـاج فلـزات                «.... للمواد

نيوم والكربون والسليكون والصلب الذي ال يصدأ، لتصبح تلك المعادن على درجة عاليـة              واأللم

  .)٦، ١٩٨٨ليدل، . (»من الجودة والنصوع

لعشرين أسفر الكشف عن البنية الداخلية للمواد،إلى استحداث ألياف البلمرات          وفي القرن ا  

وقـد كـان    «والبالستيك ومرايا البالستيك والسبائك المعدنية عالية الجودة واأللياف الزجاجية،          

التنوع في تلك المواد المتقدمة مبني على معرفة أفضل بكيفية الحصول على بنيـات مبتكـرة،                

 وتؤدي إلى أداء أفضل، كما أمكن أيضاً تجويد خصائص المواد التقليدية            تظهر خصائص جديدة  

، ١٩٩٣حسين،  . (»مثل النحاس والزنك والبرونز لتبدو أكثر نقاء ونصوعاً وأكثر مرونة أيضاً          

٣٦(.  
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  :أنواع وخصائص اهليئات العاكسة للضوء

ا لما تتيحـه     على أسطحه  اًتظهر أدق انعكاس  وخصائص المواد العاكسة للضوء     نواع  أ إن

هذه الخاصية من وضوح الصور المنعكسة على أسطحها التي تتغير وفقاً لخصائص كل نـوع               

، وتعرض  هم في إنتاج أعمال تصويرية معاصرة     بغرض كشف خصائصها وإمكاناتها التي قد تس      

  :أنواع الهيئات العاكسة وخصائصها على النحو التالي

  :املعادن ذات السطح العاكس: النوع األول

ها األسـالك والـشرائح      في هيئات مختلفة من    ة للضوء سطح العاكس وجد المعادن ذات األ   ت

 ، بمظاهر وتأثيرات ضوئية متنوعة– تبعاً لتكوينه – والتي يتميز كل منها ،سطوانيةوالقضبان األ

 من أهم المعادن ذات السطح العاكس ويتوفر فـي هيئـات            اًواحد) الصلب الذي ال يصدأ   (ويعد  

ها الشرائح، وهي تتميز باعتدال أوزانها وتجمع في خصائصها بين قـوة التحمـل              مختلفة، أهم 

يضاف إلى   .والمرونة النسبية في التشكيل، فضالً عن احتفاظها بالبريق واللمعان لفترات طويلة          

ذلك دقة انعكاس أسطحها بفضل نقاء ونعومة ونصوع أسطحها، وكلها صفات تتيح بشكل عـام               

  .في ممارسات الفنإمكانات أفضل للتشكيل 

  :املرايـــــــــــا: النوع الثاني

  . المرايا المعدنية–أ 

  . المرايا الزجاجية-ب

  . المرايا البالستيكية-جـ

تعريفهـا،  : وقبل البدء في استعراض أنواع المرايا سوف تتناول الباحثة المرايا من حيث           

  .أنواعها، أشكالها، وجذورها التاريخية

  :تعريف املرآه

تعتبر المرآة أداة بصرية تقوم بإنتاج صور لألشياء        « :طانية المرايا يرلموسوعة الب عرفت ا 

وقد اتفق العديد مـن المراجـع   .  )Encyclopedia Britanic, 1965,57( »عن طريق  االنعكاس

أنها سطح زجاجي المع يعكـس األشـعة        « وسوعات العلمية على تعريف المرآة    والمعاجم والم 

، ١٩٦٥غربال،  . (»وح زجاجي مغطى أحد سطحيه بطبقة معدنية المعة       الضوئية الصادرة من ل   

١٦٧٦(.  
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 ، من الناحية العلميـة    مرايا ال  تركيب ات أكبر وأشمل لمفهوم   وتورد بعض المراجع تفسير   

.  سطح يكون الصور عن طريق عكس اإلشعاعات الـضوئية         « بأنها  المرآة  معظمها توصففقد  

كون موقعها الظاهر على الجانب اآلخـر       اً معكوسة ي  مسطحة أو المستوية صور   وتخلق المرآة ال  

من مستوى المرايا من الشيء المعكوس،وعلى مسافة مساوية منه، وتكـون المرايـا المنحنيـة               

  .)Nicholas,1974,36(. »تأثيرات أو تشوهات مبالغ فيها

ولكن ما يهـم مجـال      .  المرايا على هذا النحو أمر واضح وبسيط        تناول إن تفسير مفهوم  

 الضوئية ل المنعكس عليها من خالل اإلسقاطاتحث هو ما تثيره المرايا من رؤى غريبة للشك       الب

 حيث تمثل تلك الصور المنعكسة لمجال الرؤية مثيـراً يـدفع الفنـان              ،المنعكسة على أسطحها  

تتخـذ المرايـا    ف ،دثةويحفزه إلى االستفادة منها في إبداعات جديدة ذات عالقات جمالية مـستح           

ذج لعرض خصائص الصور المتكونة على أنواع األسطح العاكسة بوصفها أوضـح  كأفضل نمو 

  . العاكسة األخرىاألسطحوأدق انعكاس عن بقية 

  :أشكاهلا وجذورها التارخيية، أنواع املرايا

يرجع الفضل في اكتشاف أول نوع من المرايا لقبائل األنكاو والصينيين القـدامى منـذ               «

 اإلنسان بعض أنواع الصخور الزجاجيـة، مثـل الزجـاج           حيث استخدم )  عام ٤٠٠٠(حوالي  

ن كانا يعكسان الصور بدقة وإن       وصخور الفينجايت بعد صقلها، وهذان النوعا      البركاني األسود 

  )Jay,1978, 2(. »كانت داكنة نوعاً ما

ومع السعي في البحث عن خامات جديدة تصلح لعكس صور األشياء بدقة أكبـر تمكـن                

  .رايا المعدنيةاإلنسان من صنع الم

  : املرايا املعدنية– ١

على الرغم من أن الصينيين هم أول من صنع المرايا المعدنية إالّ أنها لم تستخدم علـى                 

 حيث تم العثـور     ،ويرجع اكتشاف المرايا إلى الصينيين    . م.نطاق واسع حتى القرن الخامس ق     

  .م.ا إلى القرن الثامن ق التي يرجع تاريخهHonanعلى أقراص من البرونز في مقابر هونان 

تتكون من قـرص   و ،نالرومانيون واليونانيو  هي التي استخدمها     أقدم المرايا من  كما أن   «

 واآلخـر   ، ومصقول من جانب واحـد     ، يكون من البرونز ومحدب قليالً     ،رقيق من المعدن غالباً   

 Encyclopedia(. »يترك دون صقل بعد أن يتم تسويته،لكي يتم إعداد الصور والرسـوم عليـه  
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Britanica, 1965, 557(.  

وكان ينظر إلى المرايا باعتبارها رموزاً لإلضاءة والمعرفة الذاتية، كما كان لهـا قيمـة               

حيث كـان مـن     «كبيرة من الناحيتين الجنائزية والدينية، باإلضافة إلى كونها من أدوات الزينة            

  )Jay,, 1978,2(.»األبدالمعتقد عند الصينيين أن ضوء المرايا سيضيء ظلمة القبر إلى 

وتعتبر المرايا التي ابتكرها المصريون القدماء من أفضل األنواع، وذلك لتنوعها وأهميتها         

 حيث اعتاد المصريون اعتبار أن المرايا مصادر      «للمجتمع المصري مثلها هو الحال في الصين        

 إضـافة إلـى   ،)Jay, 1978,2( .» وأنها رموز للشمس مانحة الحياة للعـالم ،لضوءالستقطاب ا

  .استخدامها كأدوات للزينة ألفراد الطبقات الراقية

  : املرايا الزجاجية– ٢

حيث احتلـت فينيـسيا موضـع       «) فينيسيا(ظهرت صناعة المرايا على يد أهل البندقية        

ثم انتشرت  ) ١٢،  ١٩٩٤حسن،  .(»الصدارة في القرن  السادس عشر وأوائل القرن التاسع عشر         

  . واستخداماتهاصناعتها وتعددت صورها

. تباع طريقة الصناعة الممتدة لصناعة ألواح الزجاج العريضولقد لجأ صناع فينيسيا إلى ا

يتم  بدالً من أن ينفخ في صـورة كـرات،     ويتم صناعة الزجاج الفينيسي عن طريق النفخ، ولكن       

لـى  نفخه على هيئة أنابيب طويلة، ثم يقطع طرفي األنبوبة ويشق من الوسط ويفرد للحصول ع              

وبعد ذلك   في فرن خاص بالمعالجة الحرارية،      مسطح، ثم يترك الزجاج ليبرد ببطء      لوح زجاجي 

ذلك عن طريق التقنية التـي اسـتخدمها        و«يصبح الزجاج مهيئاً إلجراء عمليات تصنيع المرايا        

وفي هذه المرحلة كانت المرايا تصنع عـن طريـق          في أوائل القرن السادس عشر،      الفينيسيين

حيث يتم لصقها على سطح الزجـاج باسـتخدام         الزجاج بطبقة رقيقة من القصدير،     كسوة سطح 

  ����(Jay, 1978,2)����.»الزئبق، الذي كان يصب ويوزع بانتظام فوق طبقة القصدير الرقيق

ألواحاً « الزجاجية إال أنها لم تخرج عن كونها لمرآةوعلى الرغم من تعدد أساليب تصنيع ا 

يغطي وجهها بطبقة من الفضة فيصبح الوجه اآلخر قابالً لعكس           ،زجاجية مصقولة ورقيقة نسبياً   

 وتتوقـف   ،)٣٧،  ١٩٩٢حسين،  . (» نتيجة النعكاس الضوء على هذه السطوح      ،صور األجسام 

فالـسطح المفـضض األملـس      «نسبة ما ينعكس من الصور على طبيعة الـسطح العـاكس،            

% ٥ج العادي فيمـتص   منه، أما لوح الزجا   % ١٠من الضوء الساقط عليه ويمتص    % ٩٠يعكس

  )٢٦، ١٩٦٥عبد الرحيم، .(»من الضوء الساقط عليه% ٩٠وينفذ% ٥ويعكس 
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.  نـصف المفضـضة   الزجاجية منها المرآة الشفافة أو المـرآة وهناك أنواع عديدة للمرآة 

ا يستخدم الزجاج المبطن بطبقة رقيقة من الفضة بحيث تعكس وتنقل النصف اآلخر مـن     موفيه«

  )David,1988,39(. »الضوء الساقط عليها

وقد أسهمت تكنولوجيا العصر بابتكاراتها في ظهور أنواع عديدة من المرايا، تم توظيفها             

  . ومنها مجال الفن التشكيلي، مثل مرايا البالستيك،في مختلف المجاالت

  : مرايا البالستيك– ٣

 كـون عـادة ذا    والبالستيك ي «يعد البالستيك ومشتقاته من أهم االبتكارات العلمية الحديثة       

 أو البوليمرات الطبيعية المحورة، وله متانة ميكانيكية مناسبة، ويمكن فـي            اتملمس من الراتنج  

معجـم  . (»مرحلة معينة من مراحل تصنيعه أن يصب أو يقولب أو يشكل إلى أشـكال معينـة               

  )١٥٥تكنولوجيا البالستيك، بدون،

كس الضوء إالّ أنها تتميز عنها       الزجاجية في ع   وللمرآة البالستيكية نفس خصائص المرآة    

 تعكس بخصائصها الجديدة انعكاسات ضـوئية       ،في إمكانية تشكيلها في تراكيب وهيئات مختلفة      

  .مختلفة وكل ما يقع في مجال رؤيتها

 لها مميزات ال    ية البالستيك  أدق إالّ أن المرآة    اً تقدم انعكاس   الزجاجية وبالرغم من أن المرآة   

دية، فعملية تشكيلها تقوم بأسهل وأبسط األدوات كما يمكن طيها أو برمها            تتوافر في المرايا العا   

أو إحداث تكسيرات أو ثنيات حادة على السطح، وذلك عن طريق التسخين العادي، كما يـسهل                

ويتشكل البالستيك تحت الضغط والحرارة دون أن يفقد ترابطه ويستطيع فـوق           « ثقبها وتقطيعها 

  )٩، ١٩٨٤حسين، .( »ديد الذي اكتسبهكل هذا أن يحتفظ بشكله الج

 وإمكانات تـشكيل    ، بين معظم خصائص المرايا الزجاجية     ية البالستيك ةوبذلك تجمع المرآ  

البالستيك مما أتاح للفنان مجاالً واسعاً لالستفادة منها من خالل تشكيلها وتطويعها بمـا يتفـق                

 بكيفيات ومعالجات جديدة    ،ليةوفكره الذي يحققه من خالل إنتاج أعمال فنية ذات خصائص جما          

  .ومثيرة مستثمراً في ذلك خصائصها المرتبطة باالنعكاس الضوئي

  :أشكال املرايا

وتنقسم المرايا من حيث الشكل إلى قسمين رئيسيين كثيراً ما ورد ذكرهما فـي المعـاجم                

  :والقواميس وهي
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الممتدة السطح على اخـتالف   وتشمل كل أنواع المرايا  ):ذات السطح الواحـد( البسيطة  املرآة– ١

المقعرة والمحدبة،  : سطوانية، المرايا الكروية بنوعيها   المرايا المستوية، المرايا األ   : اأشكالها ومنه 

  .المرايا مموجة السطح

 وهي المرايا المكونة من أكثر من سطح، سواء كان عـدد            ):متعـددة األسـطح( املركبة  املرآة– ٢

ا من مجموعة من القطاعات لتعكس زوايا مختلفة سـواء كـان    عن تركيب المراياًاألسطح ناتج 

  .مقصوداً أو غير مقصود، أو كان تعدد األسطح ناتجاً عن تحطيم أو تكسير سطح المرايا

المرايـا البـسيطة    : وتستفيد الباحثة في تطبيق تجربة البحث بنوع واحد من المرايا وهو          

ي إمكانية توظيفها كمثيرات بصرية من خالل        والبحث ف  ،بأنواعها المختلفة ) ذات السطح الواحد  (

 ، وذلك في مجال رؤيتها، مما يعين دارس الفن فـي إثـراء رؤيتـه          ،ظاهرة االنعكاس الضوئي  

 ول تعكس دالالت مغـايرة للعمـل الفنـي        وبالتالي تساعده في استحداث صياغات تشكيلية وحل      

وإمكاناتها في اإلثارة   ) ح الواحد ذات السط (وفيما يلي تتناول الباحثة أنواع المرايا        .التصويري

  ).ظاهرة االنعكاس(البصرية من خالل 

وإمكاناتها يف اإلثارة البصرية مـن خـالل ظـاهرة ) ذات السطح الواحد( البسيطة املرايا

  :االنعكاس الضوئي

أوال
ً
 Reflection on plan mirror    ::::  املستويةاالنعكاس يف املرآة: 

بأنها سطح أملـس مـستو      «ريف المرايا المستوية    وهي مرآة منتظمة السطح،ويمكن تع    «

 المستوية  قة عاكسة للضوء، وقد أخذت المرايا     وعاكس جيد للضوء مصنوع من معدن مطلي بطب       

  )٤٢م، ٢٠٠٠عليان، .(»من سطح كرة نصف قطرها ماال نهاية

وتنعكس األشكال على أسطح المرايا البسيطة بصور يمكن التعرف عليها من خاللها على             

وهة، كما تعكس مـستوى      الطبيعي، سواء كانت الصور التقديرية المنعكسة مماثلة أو مش         الشكل

 البسيطة إمكاناتها وخصائصها في عكس      ولكل من أشكال المرايا   . ها كما هو   علي الضوء الساقط 

  .كل ما يقع في مجال رؤيتها
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  : املستويةلة املتكونة يف املرآةصفات األخي

   .Illusion وهمي « – ١

  )٥١شكل. (بعد الخيال= عد  الجسم  ب– ٢

  .طول الخيال=  طول الجسم – ٣

  )٤١، ٢٠٠٢نزال،.(» اليمين يظهر شمال والشمال يظهر يمين– مقلوب جانبي – ٤

أبعادها مساوية ألبعاد ) غير مقلوبة( المستوية صوراً معتدلة فالصور التي تنشأ عن المرايا

  )٥٣شكل(و،)٥٢شكل(انظر .  تظهر معكوسةالجسم المنعكس عنها، غير أن الصورة المكونة

  

   

  

  

  

  
  

  )٥١شكل(

  

حسن راشد نزال،،عن لصور المنعكسة في المرايا المستويةرسم توضيحي يبين خصائص ا

،٤١، ٢٠٠٢  

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
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  )٥٢شكل  (

 يبين أن بعد الشكل رسم توضيحي

 لبعد صورة الشكل الحقيقي مساٍو

�.مستوىالمنعكس على السطح العاكس ال �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

  )٥٣شكل(

رسم توضيحي يبين أن يمين الصورة هو 

ورة هو يمين الشكل يسار وأن يسار الص

�.ة المستويةعلى سطح المرآ �� �� �� �
  ٣٩، ٣٨، ١٩٩٢سعيد سيد ، حسين،  عن ،]٥٣، ٥٢[الشكالن 

� �� �� �� �
  : كما أوضحته عبد الرحيم وفقاً للقوانين اآلتيةيوينعكس الضوء من السطح العاكس المستو

) الزاوية بين الشعاع الساقط والعمود على السطح العاكس عند نقطة السقوط          ( زاوية السقوط  – ١

الزاوية بين الشعاع المنعكس والعمود على السطح العاكس عنـد          (تساوي زاوية االنعكاس    

  ).نقطة السقوط

 الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود على السطح العاكس من نقطـة الـسقوط تقـع        – ٢

 وهذان القانونان يمـثالن قـانوني      -ميعاً في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس       ج

كيفيـة  ) ٥٤شكل(ويوضح   - ١٥٢،١٥٣ الباحثة في ص     تتناولنهظم الذي   االنعكاس المنت 

  . المستوية حدوث االنعكاس في المرايا

ى هـذا    مستوية أو يمثل اتجاه شعاع ساقط عل       ا فرضنا س ص يمثل اتجاه سطح مرآة       فإذ

  ن و ق= السطح عند و وأن و ب هو اتجاه الشعاع المنعكس إذن ا و ق 

عبد  . (ة مستوى واحد عمودي على سطح المرآ      كذلك تقع االتجاهات او ، ب و ، و ق في          

  .)٢٧، ١٩٦٥الرحيم، 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

 زאو	��א����طزאو	��א����طزאو	��א����طزאو	��א����ط

 زאو	��א����طزאو	��א����طزאو	��א����طزאو	��א����ط

� א���א���א���א��

 א����سא����سא����سא����س

 א�����א�����א�����א�����
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  )٥٤شكل(

  رسم توضيحي يبين كيفية حدوث االنعكاس في المرايا المستوية

  ٢٧، ١٩٦٥عبد الرحيم، ، محمد ،عن أمينة
        

ًًثانياثانياثانياثانيا         ::::    Reflection by spherical mirrors)     الكروية الكروية الكروية الكرويةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآة: : : : ًً
ويمكن اعتبـار    ،السطح الناتج من تقاطع كرة عاكسة للضوء بمستوى       هي   الكروية   المرآة

 من عدد كبير من مرايا مستوية صغيرة متالصقة، وبهذا يمكن االسـتفادة         اًالسطح الكروي مكون  

 استخدمها الفلكيون حيث«ولقد استخدمت المرايا الكروية منذ القدم،. قانوني االنعكاس المنتظم  من  

واستخدمت أيـضاً   . في صنع المناظير التي تستخدم لمشاهدة النجوم البعيدة ذات اإلضاءة القليلة          

لشمس  لتركيز أشعة ا    فنساء الهند يستخدمن هذه المرآة     في بعض البلدان ألغراض الحياة اليومية،     

  )٥٥، ١٩٦٥عبد الرحيم، . (»الحرارية وبالتالي استعمالها في طهو الطعام

ونظراً لطبيعة السطح الكروي لهذه المرايا      «. ة الكروية من أقدم أشكال المرايا     وتعد المرآ 

  ) ٥٥شكل ().١٧، ١٩٩٤حسن، ( »كان يطلق عليها عين الثور

  

  

  

  

  

  

  )٥٥شكل ( 
  ١٨، ١٩٧٤عالء الدين محمد ، حسن ،ر، عن  عين ثومرآةتحريف منعكس على سطح 

  . المقعرة المرآة المحدبة، و المرآة: الكروية إلى نوعين رئيسيين هماالمرآة٠وتنقسم 
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وهي التي يكون سطحها العاكس هو السطح الخارجي :     Convex Mirror: : : :  احملدبة احملدبة احملدبة احملدبةرآةرآةرآةرآةاملاملاملامل    -

ألنها تعمل على تفريق األشعة وذلك « diversting mirror  ومن أسمائها المرآة المفرقة . للكرة

، ٢٠٠٠عليـان،  . (» ألن بها بؤرة وهميةNegative Mirrorالساقطة عليها، أو المرآة السالبة 

  .)أ: ٥٦شكل (.وهي مرآة واسعة الزاوية) ١٧

 المحدبة قدرات كبيرة في اإللمام بأكثر جوانب المكان، لذا يستعان بها في المتاجر              وللمرآة

السرقات، كما تستخدم في كافة وسائل المواصالت لإللمام بالطريق وتفـادي       العامة لحمايتها من    

  )٥٧شكل() ١٧، ١٩٩٤حسن، . (ما يمكن أن يقع من أخطار وحوادث

اخلي وهي التي يكون سطحها العاكس هو السطح الد�،��،��،��،�Concave Mirror: : : : املقعرةاملقعرةاملقعرةاملقعرة    املرآةاملرآةاملرآةاملرآة    -

ة تعمل علـى  ، وذلك ألن هذه المرآConverging Mirrorة المجمعة للكرة، وتسمى أحياناً بالمرآ

 وذلك ألن Positive Mirrorتجميع األشعة الساقطة عليها،ويمكن تسميتها أيضاً المرآة الموجبة 

  .)ب:٥٦شكل (. لها بؤرة حقيقية

 يأن المرايا المحدبة والمقعرة تخضعان لقانون) بأ،  :٥٦شكل  (ويتضح من كال الرسمين

تجاور هـذه   فب: اكس يعمل بمفرده كمرآة مستوية     السطح الع  االنعكاس المنتظم ألن كل جزء من     

ة  كمـا فـي المـرآ      – داخللل أو   –ة المحدبة    كما في المرآ   –الجزئيات في شكل دائري للخارج      

 الـضوء   تضح تركيب السطح المحدب الذي يفرق     ، كما ي  عرة، تتكون تلك النوعية من المرايا     المق

  .عر إلى تجميع الضوء الساقط عليهالساقط عليه، بينما يؤدي تركيب السطح المق

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

     مرآة مقعرة    محدبة          مرآة 
  )ب                         ()أ (

  )أ، ب: ٥٦شكل ( 
  ٥٦، ٢٠٠٠شاهر ربحي ، عليان، رسم توضيحي يبين االنعكاس في المرايا المحدبة  والمقعرة، عن 
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  )٥٧شكل( 

   المحدبة واستخدامها في وسائل النقلاالنعكاس في المرآة

  ١٨، ١٩٩٤عالء الدين محمد ، حسن، عن   
  

  : الكرويةأجزاء املرآة

وهي نقطة التقاء األشعة المنعكسة عن : )Principal Focus F(  البؤرة الرئيسية للمرآة-١

سقط موازية للمحور الرئيسي للمرايا، لذا تكون البؤرة في  والتي ت، مقعرةمرآةسطح 

 ألنها ،)٢( المحدبة فإن البؤرة الرئيسية تكون وهميةرآةأما في الم. )١(المرايا المقعرة حقيقية

واٍز  م المحدبة والساقط بشكلت األشعة المنعكسة عن سطح المرآةانقطة التقاء امتداد

  .لهذه المرآةللمحور الرئيسي 

ذلك الخط الـذي يمـر بقطـب    و  ، وه)Principal Axis- AA(:  المحور الرئيسي للمرآة-٢

  . والبؤرة الرئيسية لهاالمرايا

  .قطة التي تقع في منتصف سطح المراياوهي الن،)(Vertex- V: أو رأس المراياالمرآة قطب -٣

. مرايا وقطبهابين البؤرة الرئيسية لل وهو المسافة ،)Focsl Length- f(: البعد البؤري للمرآة-٤

عليـان،  . (آة يمثل نصف قطـر المـر      R، حيث   R=2F الكروية يكون    وفي حالة المرايا  

  .يوضح األجزاء السابقة) ٥٨الشكل (و). ٥٦، ٢٠٠٠

                                                 
       ). ٢٠٠٢،٤٣نزال، . (منعكسةحيث يمكن جمع الضوء على شاشة وهو يتكون نتيجة تجمع األشعة ال )١(      

نزال، .(حيث ال يمكن جمع الضوء على شاشة، ويتكون نتيجة االمتداد الوهمي لألشعة المنعكسة)  ٢(      

٢٠٠٢،٤٣.(   
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� �� �� �� �

  

  

  

  

  )٥٨(شكل رقم 
    ٥٦، ٢٠٠٠شاهر ،عليان،  الكروية، عن رسم توضيحي يبين أجزاء المرآة

  ):املقعرة(و) احملدبة( الكرويةر  املنعكسة على املراياصائص الصو خ

 المحدبة يختلف الشكل تبعاً لبعده أو قربه من مركز المرآة، فكلما اقتربت األشكال من               في المرآة 

مركز المرآة كلما انعكست بصورة مصغرة تكبر تدريجياً وتتقوس خطوطها كلمـا اتجـه              

  . االنعكاس إلى حافة الدائرة

 في إمكاناتها على إبـراز مـا يعـرف بـالمنظور             المحدبة  الكروية المرآةويتجلى دور   

المتكامل،حيث يمكن أن تعكس منظوراً آخر من نوع جديد ال تتحدد فيه الرؤية بزاوية الرائي أو 

 ويوضح أكثر ما يمكن رؤيته ومن ،)أ:٥٩شكل(بل تعكس منظوراً متكامالً للمكان،  بحركة العين 

 إمكانات واسعة في اإلثارة البصرية، فعلى أسطح هـذه          من هذه المرآة  ة واحدة، مما يجعل     زاوي

 تبعاً لبعدها أو قربها من مركز المرآة، كمـا          ،المراية تتقوس الخطوط، وتختلف نسب األشكال     

 وتداخالت لونية متنوعة لقدرتها الفائقة في عكس        ،تحدث انكسارات ضوئية تنعكس من سطحها     

ا يعطي للفنان حلوالً ال نهائية من التعبيـرات اللونيـة، تعكـس    مجال الرؤية للمكان كامالً، مم  

  .  استثمارها في إنتاج صوراً جديدةدالالت تعبيرية مغايرة للواقع وتدفعه إلى

سة تكون مقلوبة تبعـاً لقـانون االنعكـاس         فإن الصور المنعك  وفي حالة األسطح المقعرة     

 ز في بؤرة التقعر في نوعية هذه األسطح        المقعرة ،كما يتم تجميع ضوئي يترك       الكروية لألجسام

  ).ب:٥٩شكل .(ويكبر حجم األشكال كثيراً في الوسط لدرجة يمكن اختفاءها 

����א����������א������������א������������א���������� 
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 في إنتاج أعمال تعتمد على التأثير الفسيولوجي لـشدة          هذه الخصائص وقد استغل الفنان     

 ويـتم هـذا   .الضوء المتجمع في بؤرة العمل بإعطاء انطباع لتمركز الشكل في نقطته الفراغية           

 وقد تم في العادة     .لألشكال التجريدية ) تأملي( في العادة إلضفاء بعد ميتافيزيقي       التحوروالتغير  

  .عند إنتاجها) التكنيك(استخدام هذا النوع من اآلداء التشكيلي 

  

  )أ ( 
 انعكاس في مرآة كروية(عمل للفنان اشر 

  ، ليتوجراف١٩٣٤، ) محدبة
  ٢٠، ١٩٩٤،  عالء الدين محمدحسن،  ،عن

    

  

  

  

  

� �� �� �� �
  )ب( 

انعكاس شكل قوامه الخطوط األفقية على 
مرآة مقعرة، ويظهر التحور الشديد 

للخطوط، وكبر أحجامها في الوسط، عن 
  الباحثة

  )أ، ب: ٥٩شكل ( 

  

وعند تشكيل السطوح المقعرة بشكل غير منتظم فإنه يحدث نوع من التشويه في الـصور               

العمل وكلما اختلفت زوايا واتجاهات تلك السطوح فإنـه يحـدث        المعكوسة من الفراغ المحيط ب    

 حيث ينـتج    ،نوع من التفاعل بين الهيئة العاكسة بخامتها المصقولة وبين مجال الرؤية المحيط           

من هذا التفاعل حالة فراغية نتيجة التمويه الذي يحدثه تأثير انعكاس الضوء بشكل يعتمد علـى          

  .اقط على المقعراتقوانين انحراف الطيف الضوئي الس

  .وتقدم الباحثة جدوالً تقارن فيه بين خصائص الصور المنعكسة لنوعي المرايا الكروية

� �

� �

� �
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  المرآة المحدبة  المرآة المقعرة  وجه المقارنة

موجبة ألن ) أصلية(دائماً حقيقية   البؤرة

  .األشعة موازية للمحور الرئيسي

  .سالبة) تقديرية(وهمية 

  .وهمية لها بعد وهمي  .حقيقية لها بعد حقيقي  الصورة المنعكسة

نوع الصورة 

  المنعكسة

اليمين مقلوبة ومعكوسة 

   .ومشوهة،يسار،واليسار يمين

  .غير مقلوبة وغير معكوسة

 ولذلك ،مكبرة بحجم الشكل الطبيعي  حجم الصورة

كلما اقترب الشكل من المركز 

  .يصعب رؤيته متكامالً

 وتلم ،مصغرة عن حجم الشكل

وانب المكان، وكلما اقترب الشكل بج

  .من المركز يصغر

يزداد في الوسط،ويكبر حجم   التحور

األشكال كثيراً وذلك كلما اتجه 

يمكن االنعكاس إلى الوسط لدرجة 

  .هافاؤاخت

يقل التحور في الوسط، ويزداد حجم 

األشكال كلما اتجه االنعكاس إلى 

  .األطراف

ي البؤرة تنعكس بحيث تتجمع ف  األشعة الساقطة

وذلك ألن بؤرتها ،) معة للضوءمج(

  .حقيقية

 تنعكس وكأنها صادرة من البؤرة

 وذلك ألن بؤرتها ،)مفرقة للضوء(

  .وهمية

  )٤(جدول رقم 

  
ن ، ع)المحدبة(و) المقعرة( الكروية صائص الصور المنعكسة لنوعي المرايامقارنة بين خ

  الباحثة

ة الكروية يفيـد   الشعاع بعد سقوطه على المرآ سلكهوترى الباحثة أن معرفة المسار الذي ي      

المنعكسة مـن   في رسم صور األجسام الموضوعة أمام هذه المرايا كما يفيد في إدراك الصور              

 الضوئية اللونية،حيث يمكن اإلفادة من تلك التحويرات        تلك المرايا والساقطة من خالل اإلشعات     
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  :اك أربع حاالت لألشعة الساقطةوهن .والتداخالت في إنتاج أعماالً تصويرية مثيرة

   للمحور الرئيسي تنعكس بحيث تتجمع فيوالتي تسقط بشكل متواٍزاألشعة المتوازية  )١

، بينما تنعكس وكأنها صادرة من البؤرة فـي         )ا:٦٠شكل( المقعرة،   البؤرة في حالة المرآة   

 .)ب:٦٠ شكل(حالة المرآة المحدبة، 

  

  

  

  

  

  )أ، ب: ٦٠شكل(
  لمحدبة والمقعرةالحالة األولى لألشعة الساقطة على المرآتين ا

  
أ، :)٦١شـكل ( المقعرة تنعكس موازية للمحور الرئيسي،       األشعة الصادرة من بؤرة المرآة      )٢

تنعكس موازيـة  فإنها أيضاً  المحدبة، التي تبدو صادرة من بؤرة المرأةةفي حين أن األشع   

  ) ب:٦١شكل (للمحور الرئيسي، 

  

  

  

  

  

  

  

  )أ، ب : ٦١شكل ( 

  الحالة الثانية لألشعة الساقطة على المرآتين لمحدبة والمقعرة

  

�F�F�F�F�'�'�'�'EEEE 

 

 

  

 

�F�F�F�F�'�'�'�'EEEE �F�F�F�F�)�)�)�)EEEE 

 

 

 

 

 

�F�F�F�F�)�)�)�)EEEE 
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 المقعرة يرتد على نفسه، وذلك ألن الشعاع الصادر مـن            من مركز المرآة   الشعاع الصادر   ) ٣

 ، أمـا الـشعاع  )أ:٦٢الشكل(ة، انظر إلى    على السطح العاكس للمرآ    اًون عمودي كالمركز ي 

  ) ب:٦٢شكل(.اًــ المحدبة فإنه يرتد على نفسه أيض يبدو وكأنه صادر من مركز المرآةيالذ

� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
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  )أ، ب:  ٦٢شكل ( 

  لمحدبة والمقعرةا ثالثة لألشعة الساقطة على المرآتينالحالة ال

، ينعكس بـنفس     بنوعيها الشعاع الذي يسقط بزاوية ما على السطح العاكس للمرآة الكروية            )٤

، ٢٠٠٠/ عليـان . ()أ، ب : ٦٣شـكل (االنعكـاس الثـاني،     زاوية سقوطه، حسب قانون     

٥٧،٥٨(  

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

  

  ) أ، ب:٦٣شكل (

  لمحدبة والمقعرةا رابعة لألشعة الساقطة على المرآتينالحالة ال

إذا  تميل عن المحور الرئيسي بزاوية مـا      ة أن األشعة التي تسقط بزاوية ما      ويمكن مالحظ 

  وهناك،كانت متوازية، فإنها تنعكس عن سطح المرايا المقعرة بحيث تمر في بؤرة ثانوية حقيقية         

، )٦٤شـكل (عدد كبير من البؤر الثانوية تقع في مستوى معين يكون عمودياً على محور المرايا  

 المحدبة، فإن هذه األشعة تنعكس حسب قانون االنعكاس الثاني، ويمر امتدادها أما في حالة المرآة
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  )  ٦٥شكل(في بؤر ثانوية تقع في مستوى متعامد على محور المرآة 

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
����� �� �� �� �

  ) ٦٤شكل (   

�المقعرةة البؤرة الثانوية في المرآ     �� �� �� �
� �� �� ��       )٦٥شكل (            �

 المحدبةة البؤرة الثانوية في المرآ   

  ٥٩-٥٧، ٢٠٠٠شاهر ربحي ، ،عليان  عن ،] ٦٥، ٦٣،٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠[األشكال

�WEא�������������Fא�����א�)١(�
	��א����� �
  : يكون الخيال) خارج مركز الدائرة( بعد أكبر من مركز التكور  إذا وقع الجسم على  –أ 

  .  مقلوب– ١

  .   حقيقي– ٢

  ) أ:٦٦شكل ( مصغر، -٣

  

  

   

  

  

  

  : إذا وقع الجسم على مركز التكور، يكون الخيال  -ب

  )ب:٦٦شكل رقم(  مساوي الطول،١ = )٢( التكبير-٣.   حقيقي -٢.  مقلوب– ١ 

                                                 
     )٤٣، ٢٠٠٢نزال، . (أماكن تكون الصور في المرايا: يقصد باألخيلة )  ١(

      ).٤٣، ٢٠٠٢نزال، ( الجسم هو النسبة بين طول الخيال إلى طول: التكبير  ) ٢(

  

 )أ : ٦٦شكل ( 
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  :م بين مركز التكور والبعد البؤري، يكون الخيالإذا وقع الجس  -جـ

  )جـ: ٦٦(شكل رقم .  مكبر– ٣.    حقيقي– ٢.    مقلوب– ١

  

  

  

  

   

  )د:٦٦ شكل .ال يتكون له خيال:  إذا وقع الجسم في البؤرة-د  

  

  

  

  

   ) د:٦٦شكل ( 

  )أ، ب، جـ، د : ٦٦شكل ( 

  ٤٦، ٤٥، ٢٠٠٢نزال حسن راشد ، عن،  صفات األخيلة المتكونة في المرآة المقعرة،

  

 

 

 

FFFF��*��*��*��*٦٦٦٦٦٦٦٦�W�W�W�W))))EEEE 

 )جـ: ٦٦شكل (

 )ب: ٦٦شكل (
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حيـث   هامة البد أخذها في االعتبار حين القيام برسم وتصوير مجال الرؤيـة          وهناك خصائص 

 ) أسطح المرايا الكروية   خصائص الصور المتكونة على   (تعرض الباحثة رسوماً توضيحية تبين      

  ) :٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧: (وذلك في األشكال 

� �� �� �� �

  

  

  

  
  

  مسار األشعة المنعكسة

  )٦٧شكل  (

 األشعة : الخاصية األولى للصور المتكونة على أسطح المرايا الكروية وهيرسم توضيحي يبين

، ويكون ذلك سبباً في  محور المرآة المقعرةالساقطة من أعلى الشكل تنعكس في نقطة أسفل

  .تكوين صورة مقلوبة وأقل من حجمها الحقيقي

� �� �� �� �

  

  

  

  

� �� �� �� �
  )٦٨شكل ( 

 األشعة :وهي لثانية للصور المتكونة على أسطح المرايا الكروية الخاصية ارسم توضيحي يبين

  في المرآة المقعرةعلى الجانب اآلخر من المحورتنعكس الساقطة عن كل نقطة في الشكل 

  .وعلى مسافة مساوية منه ومن مركز المرآة
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� �� �� �� �
� �

   الخاصية الثالثة للصور المتكونة على سطح المرآة الكرويةرسم توضيحي يبين

) ب(القريب من البؤرة إلى الموضع )  أ ( مسار انعكاس األشعة الساقطة من الشكل : وهي

   المقعرة على الجانب اآلخر من سطح المرآةلتكوين الصورة المقلوبة المكبرة

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �

  )٧٠شكل ( 

  ة الكروي يبين الخاصية الرابعة للصور المتكونة على أسطح المرايارسم توضيحي

 وألن مكان  في المرآة المحدبةساقطة من الشكل الموضوع في البؤرة تتفرق أن األشعة الوهي

، فإن الصورة تجيء أصغر حجماً  المحدبةة يقع في موضع تقديري خلف المرآةتكوين الصور

  .في بؤرتها

 ٧٠٧٠٧٠٧٠�����x�x�x�x56565656WWWWDavid. S.,1974,87،�،�،�،�٦٩٦٩٦٩٦٩،�،�،�،�٦٨٦٨٦٨٦٨،�،�،�،�zzzz����٦٧٦٧٦٧٦٧א.*�ل�א.*�ل�א.*�ل�א.*�ل�

  :ي الصور املتكونة باالنعكاس على السطح الكروتغري حقيقة

كلما زادت زاوية ميل األشعة الساقطة على محور المرآة، أو كلما زاد حجم الجـسم وزاد   

 تتغير بشكل كبير وهذا التغير يرجع إلى العاملين          فإن الصور المكونة للجسم    ،اقترابه من المرآة  

  : التاليين

�WWWW����Spherical aberration الكروي الكري أو الزيغ– ١ �� �� �� �

 

�F�F�F�F��*��*��*��*٦٩٦٩٦٩٦٩E�E�E�E� 
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  ).٤١، ١٩٦٥عبد الرحيم،  (»)العاكس(اع السطح  وينشأ نتيجة لكبر اتس«    

  ).٣٩ت، .عمار، د (» األشعة الساقطة على السطح الكروي العاكسنتيجة لبعد« أو  

وبـذلك  . حيث أن األشعة الساقطة تتجمع في نقطة أخرى أكثر قرباً من البؤرة األصـلية             

 فـي حالـة المـرآة        ويكون الزيغ الكروي موجبـاً     .تتكون عدة صور متداخلة للجسم المنعكس     

ويكون سالباً في المـرآة المقعـرة ألن مـن          ) تصغير األجسام (المحدبة، ذلك أن من خصائصه      

  . بنسبة عالية جداً وتزداد هذه الخاصية كلما كبر سطحها، تكبير األجساماخصائصه

�����Chromatic aberration �WWWW الزيع اللوني– ٢ �� �� �� �
ان المكونة لطيف الـضوء المنظـور،        نتيجة الختالف معامل االنكسار باختالف األلو      «

  ).٤٥ت،.عمار، د(»وبالتالي فإن كل لون ينحرف بزاوية معينة تعتمد على معامل انكساره

فقد وجد أن معامل االنكسار اللون البنفجسي أكثر من مثيله اللون األحمر، ومـن ثـم أن                 

د الضوء حسب   الذي يبين حدو    -١٤٤ ص -) ٢( انظر جدول رقم     -اللون األحمر أقل انحرافا   

 الكري العاكس يختلف من لون إلى آخـر،          وبذلك فإن االنحراف في السطح      - ةله الموجي اطوأ

حيث تظهر عدة صور للجسم كل صورة لها لون معين على أبعاد مختلفة، كما تبـدو صـورة                  

  .الجسم متداخلة

  موجـة وهذا يعني أن هناك عالقة عكسية بين طول الموجة وانحرافها، فكلما زاد طول ال             

انحراف األشـعة الـضوئية     ازداد   هاوكلما قصر طول  .  أقل انحرافاً    الضوئية فإن األشعة تكون   

 أقل نسبياً، ويكون اللون األخضر هو المعتـدل ويليـه اللونـان األصـفر     وبالتالي يكون التغير 

  . إيجابياً في الجانب التطبيقي للبحثث تستفيد الباحثة من هذين الخاصيتين وحي،واألزرق

ًًالثاالثاالثاالثاثثثث   ::::سطوانيةسطوانيةسطوانيةسطوانية األ األ األ األاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآة: : : : ًً
في القرن السابع عشر    ) الخيال المشوه (سطواني على يد فناني     لقد شاع استخدام اللوح األ    

والثامن عشر، حيث استعان فنانوه باألجسام المقوسة، ال نرى في البداية منها سوى خليط مـن                

سـطوانية   أألشكال باستخدام مـرآة منها رؤية ا نقطة نستطيع    تشفنكا ولكن سريعاً ما     ،الخطوط

 وطابع الصور المنعكسة على هذا النوع من     .)أ، ب :٧٣شكل  (،  )٧٢شكل  (،  )٧١شكل  (الشكل،  

وغالباً ما نرى الصورة الحقيقية الخفية عند أول محاولة والبد من تكـرار             «المرايا هو الخداع،    

تـابيال،  . (»رة أخرى مختلفـة     ربما يكون انعكاساً لصو   ما يبدو أوالً منظر طبيعي      المحاولة، ف 
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 لـسيدة،   ورتريـه قام الفنان بالرسم على لوح خشبي مربع ب       ) ب:٧٣شكل  ( ففي   ).٩٠،  ١٩٧٦

  .سفينة شراعيةل  تظهر فجأة صورةننظر إليها من أعلىعندما 
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  ) ٧١شكل ( 

  غير معروف منتجهام .ق ١٨، ١٧سطوانية نموذج فني لالنمور فوزه األ

� �� �� �� �
� �� �� �� �
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  ) ٧٢شكل( 

  ١٦٣٠حوالي ) رجل ودرابزين. (يوهان كوبنج

  ٢٠، ١٩٧٦، عن، تابيال البرت ، ]٧٢، ٧١[الشكالن 
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  )ب: ٧٣شكل (    )أ: ٧٣شكل ( 

عن دبي  عاكس،سطوانيشكل أ

  ١٣٠، ٣، العدد٢٠٠٥الثقافية، 

 للفنان البولندي ،سطواني عاكسشكل أ  

  م١٧٤٤، Van de Veldفان دي فالد 

� �� �� �� �  www.vortis,con/blog/archives/2005 04.thml 

 بالسـتيكية  خامـة سـطوانية مـن    كيفية عمل مرآة أ )أ، ب، جـ، د   :٧٤شكل  (ويوضح  

  .واالستفادة بها في رؤية األشكال والتعرف عليها

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �
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�F��������F��������F��������F��������'�'�'�'��������E��������E��������E��������E����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FFFF))))������������������������������E������������������������������E������������������������������E������������������������������E��������������������������������FFFF78787878�������������������������������E�������������������������������E�������������������������������E�������������������������������E�����������������������������F�F�F�Fد�د�د�د�EEEE� �� �� �� �

  شريحة من مرآة 
     ستيكيةبال 

رسم تخطيطي على ورق 
  كارتون

ة لف شريحة المرآ
فيها بشريط والزاق طر

الصق للحصول على 
  سطوانيشكل أ

سطواني ضع الشكل األو
عمودي على ورق 
الكارتون والنظر إليه 

  أفقياً

  )  أ، ب، جـ، د:٧٤شكل ( 

حسن،  ، عن،سطوانية وكيفية انعكاس األشكال من أسطحهارسم توضيحي إلمكانية عمل مرايا أ

  ٤٨، ١٩٩٤عالء الدين محمد ، 

ألرضية، ففي حالة    وضعها على ا    كيفية سطوانية باختالف ويختلف االنعكاس في المرآة األ    

الوضع األفقي نجدها تعكس تحريف غريب حيث تعمل على ضغط نسب األشكال فيمـا يـشبه                

أما في وضعها الرأسي فإنها تعكس تحريف آخر يؤدي إلى اسـتطالة            ). تقلزم األشكال (بظاهرة  
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فاً كما تختلف درجات التحريف تبعاً الختالف قطرها، فكلما قل قطر المرآة تعطي تحري       . األشكال

  .أكثر استطالة ويمكن أن يصل إلى مجرد خط

سطواني المحدب إلى الـسطح      من السطح األ   سطوانية األ كاس في المرآة  يختلف االنع كما  

سطواني المقعر كلما اقتربـت مـن       ث يزداد سمك األشكال في الشكل األ      االسطواني المقعر، حي  

داد مساحة الخطوط وتختلـف      وتز ، ويؤدي ذلك إلى انحراف في الخط المستقيم       ،السطح العاكس 

في حالة وضع األشكال علـى      فويقل تدريجياً كلما ابتعد عنه،    ) ٧٥شكل  ( اتجاهاتها عن األصل،  

تنـضغط  و  فسوف تتكون صورة معكوسة للخطوط     سطوانية،ة األ قعرم ال يدة من المرآة  مسافة بع 

 .تزداد اسـتطالتها  األشكال في انحناء بسيط، ويكون لألشكال عمقاً منظورياً وتقل مساحتها كما            

  ).٧٦شكل (

سطوانية المحدبة فإن االنعكاس يختلف، فلو وضع الـشكل قريبـاً أمامهـا          ة األ وفي المرآ 

ـ             ة يـزداد   سوف تظهر الخطوط غير معكوسة، وتتحول الخطوط المستقيمة إلى خطـوط منحني

لتحـور  ها كلما اقتربت من السطح العاكس ويكون مجموع الخطوط عمقاً منظورياً شديد ا            انحناؤ

عد الشكل عن السطح يقل انحناء الخطوط كما وكلما ب). أ : ٧٧  شكل( .لخطيةكما تقل المساحة ا

  ).ب : ٧٧شكل (. وتقل المساحة الخطية وتزداد استطالتها،يقل سمكها

� �� �� �� �

� �� �� �� �

  )٧٥ شكل(            

سطواني خطوط سطح مقعر نصف أ

�.مستقيمة وضع أمامي قريب �� �� �� �

  )٧٦شكل (               

اني، خطوط سطو نصف أسطح مقعر

�مستقيمة وضع أمامي بعيد �� �� �� �
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           � �� �� �� �

�)أ (  �� �� �� �)ب ( � �� �� �� �
�)أ، ب: ٧٧(شكل        �� �� �� �

سطواني، خطوط سطح محدب نصف أ

�مستقيمة، وضع أمامي قريب  �� �� �� �
سطواني، خطوط مستقيمة، سطح محدب نصف أ

 وضع أمامي بعيد

  ١٠١-٩٨، ١٩٩٢سعيد سيد ، سين، ح عن ،]أ، ب  : ٧٧، ٧٦، ٧٥[األشكال 

  
رة البـصرية    لإلثا  له إمكاناته التي يمكن استثمارها      الباحثة أن هذا النوع من المرآة      وترى

ـ     من  ولرؤية العادية،    ل متع به من تحريف   تما ت ل ا يمكـن   تعدد الحلول والصياغات التشكيلية، كم

ظم في طريقـة عكـسها   تلمن واستثمار قانوني االنعكاس الضوئي ا    استخدام خصائص هذه المرآة   

ة وخطية، وملمسية، وذلك مـن خـالل عكـسها          لألشكال والصور التي تحمل قيماً شكلية ولوني      

  .  الذي تقع فيه الرؤيةمجالل

حيث يمكن الحصول على تضاعف التأثيرات الضوئية أو الظلية، أو ازدياد في المـساحة             

ة أو الظلية، أو نقص فـي المـساحة         اللونية، أو الحصول على تقلص في تلك التأثيرات الضوئي        

وئية من   الض اإلسقاطات المرايا، وتبعاً لقرب تلك الصور أو         هذه اللونية تبعاً للنوع المستخدم من    

  .أسطحها العاكسة أو بعدها، تتعدد الحلول

ًًرابعارابعارابعارابعا         :::: متموجة السطح متموجة السطح متموجة السطح متموجة السطحاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآةاالنعكاس يف املرآة: : : : ًً

 تم تشكيلها بفعل الضغط    اجيةأو الزج  البالستيكية يتكون هذا النوع من مسطحات من المرآة      

ويمكن استخدام هذا النوع في إحداث ) . غير مستو(والحرارة مما يعطي سطحها مظهراً متموجاً 

صور متعددة من التموجات عن طريق الطي أو اللف بدون استخدام أي نـوع مـن الحـرارة،           
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كـون للمرايـا   وقد يكون التموج في السطح ناتجاً عن عيوب في السطح الزجاجي الم  . والضغط

المستوية، مما يعطي هذا النوع صوراً تحريفية مغايرة لألشكال الحقيقية المنعكسة منها، وبـذلك          

  . البالستيكية المتموجةون ناتجاً عن المرآةيكون هذا التحريف وتلك المغايرة أشبه لما يك

بـة  واالنعكاس في المرآة المتموجة يتبع خصائص االنعكاس في المـرآة الكرويـة المحد            

اليمين يصبح يسار واليسار يصبح     (ومعكوسة  ) إلى أسفل (حيث تتكون صورة مقلوبة      .والمقعرة

ة المتموجة، وتظهر األشـكال     لمرآفي ل ) المنبعجة إلى الداخل   (وذلك في األجزاء المقعرة   ) يمين

  . كما تظهر شديدة التحور) أي بحجمها الطبيعي(كبيرة 

تظهر الصورة بشكلها الحقيقي أي أنهـا ال        ) لخارجالمنبعجة إلى ا  (وفي األجزاء المحدبة    

 التحور فيها، وذلك كما      ويقل ،تكون مقلوبة أو معكوسة، كما تظهر األشكال مصغرة عن حقيقتها         

  .ة الكروية المحدبةفي المرآ

  وذلك نتيجة لتعدد أساليب التحوير،ويعتبر هذا النوع من المرايا مصدر ثراء وإثارة للفنان

 إحداث تموجات كثيرة ال حصر لها عن طريق الطي أو اللـف فـي اتجاهـات               فيها، كما يمكن  

أو عن طريق تعرضها للحرارة الشديدة أو الخفيفة، فقد تعمـل خصائـصها             ) ٧٨شكل  (مختلفة،

على ضغط النسب لألشكال والصور المنعكسة، وقد تبالغ في تحريفاتها في اسـتطالة األشـكال               

ولذلك فهي غالباً مـا     . ) أ، ب  :٧٩الشكل  (  ، كما في   تعكس صياغات ورؤى غاية في التجريد     ل

 فتثير إمكاناتها وخصائصها التحريفية المغايرة لألشكال الحقيقية        ،توجد في أماكن اللهو والتسلية    

  .الدهشة والمرح والسخرية في آن واحد

  

  

  

  
  

� �� �� �� �
  

  )٧٨شكل (

وجة ، تصوير فوتوغرافي في مرايا متم١٩٧٥، Gold Schmiatنيكوس، جولد شميت 

  م١٩٧٥، )نموذج عرضي(السطح 
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  )أ، ب: ٧٩ شكل(

  )نموذج طولي( متموجة السطح  وجه إنساني محور  بفعل المرآة

  ٢١، ١٩٩٤ء الدين محمد ، عالحسن،  عن ]أ، ب: ٧٩، ٧٨[ن والشكال

  

وترى الباحثة أن هذا النوع من المرايا يمكن أن يثمر في إنتاج أعمال تصويرية مبتكـرة                

 عليها، لتعكسها مرة أخرى في      أثيرات ضوئية ولونية مختلفة ساقطة    خاصة إذا ما وضعت أمام ت     

ـ        س دالالت تعبيريـة  صيغ جديدة وغريبة،مما يعطي حلوالً ال نهائية من المغايرة والتحوير يعك

 جديدة، وذلـك كلـه      ه إلى استثمارها في إنتاج أعمال      تثير الفنان المصور وتدفع    ،مغايرة للواقع 

  . االنعكاس الضوئي المرتبطة بطبيعة المرايا الل خصائصيمكن أن يتم من خالل استغ

 الضوئية التي تحمل عناصر تشكيلية مختلفة، يمكن التوصل         اإلسقاطاتفعن طريق تغيير    

 مما يؤدي إلى    ،إلى تراكبات  لونية جديدة ومبتكرة، أو تشكيالت خطية لونية متموجة ومتداخلة           

 حيث المساحة في اللوحة المسطحة       وفي أشكال متنوعة من    ،الحصول على صيغ جديدة للتكوين    

  .ذات البعدين

@ @@ @@ @@ @
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  :ةــــالخالص

تها كمثير مـن أهميـة       وتأتي أهمي  ،تنتج أن للمرايا دوراً في اإلثارة البصرية      مما سبق نس  

 بل ومن المسلمات التي ال تحتاج إلى برهان لما لها ،المثيرات ذاتها وضرورتها في مجال الفنون

  .من فاعليات في عملية التعلم، إضافة إلى قيمة المثيرات بالنسبة للفنان خاصة

 ،يةلبصرومجال تدريس الفن يجعلنا بصدد عملية تربوية تحتاج إلى العديد من المثيرات ا            

 مسارات الرؤية لديه، كما يحتاج الفنان المـصور إلـى تلـك     فيلتنوعاالتي تيسر لدارس الفن     

 ليصبح تعبيـره    ،المثيرات  البصرية، ليثري نتاجه الفني وذلك من خالل مغايرة الرؤية التقليدية           

  .فنيبل نتاجه الفني ذا صبغة ابتكارية، ذلك التعبير الذي يحقق القيم الجمالية في العمل ال

 وفـي   ،وقد رأينا في هذا الفصل كيف أن للضوء خصائص فيزيائية تؤثر في العمل الفني             

 ذلـك أن    ،إدراكه، وأن ذلك اإلدراك يتوقف على طبيعة األسطح الواقعة تحت تأثير ذلك الضوء            

طبيعة الجمالية للضوء تشكل باستمرار من خالل اقتران خواص الـضوء بنوعيـة الـسطح               ال

 ولهذا فإن الضوء يحدد باستمرار معنى الجمال وصفته كنتيجة إليجـاد حـل              وبماهية التشكيل، 

  . لديهك البصري وطبيعة الخبرة الجماليةابتكاري يربط بين  ماهية المدر

كما تقوم المرايا في مجال التصوير بأكثر من دور لما لها من إمكانات فائقة في عكـسها                 

ال الرؤية التي تقع فيـه، ممـا يتـيح للفنـان             عليها بل وعكسها لمج    ،لألشعة الضوئية الساقطة  

المصور التعبير، حيث تمثل تلك الصورة المنعكسة قوة فعالة محركة يمكن أن تنعكس في شكل               

  . سيكشف عنها البحث في الفصل التالي،تعبيرات فنية مستحدثة ومعاصرة

   



���� 

)١٨٤( 

  
  
  
  
  

  الفصل السادس

من أعمال  مجال الرؤية في مختاراتالهيئة العاكسة ل

  الفن التشكيلي الحديث والمعاصر
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 حمتويات الفصل السادس

  .املقدمة  ••••
تــصنيف جمموعــات األعمــال الفنيــة التــي وظفــت فيهــا اهليئــات  ••••

  .رض والوصف والتحليلالعاكسة التي تتناوهلا الباحثة بالع
  :أسس حتليل األعمال •
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  :ــةقدمامل
 كيف أن الفن التـشكيلي المعاصـر   نرىمما سبق عرضه وتناوله في الفصول السابقة        

 وكانت سبباً فـي     ،لتي تميز بها العصر الحاضر    ظهر كنتيجة طبيعية للعديد من المتغيرات ا      

 وهذا مما أدى إلى تغير مفهومه وفلسفته وشكله، فقد أصبح جوهر الفن هـو               ،توجهات الفن 

اإلبداع وبعد التعبير الفني تماماً عن عمليات النقل والتقليد والتسجيل إلى رحاب الفكر المفتوح 

  .والتعبير الحر

 الذي يعتمد علـى التـصور       ير بمفهوم اإلدراك الكلي   وبدت االبتكارية من خالل التعب    

 لما تكون عليه المرئيات إلى جانب اإلدراك الحسي الذي يعتقد الفنان من خاللـه أن                ،الذاتي

 فيستند إلى البصر لنقل وتسجيل هذه الحقيقة ليصبح العمل ،الحقيقة الفنية موجودة خارج كيانه

حيث اكتسب الفنان حرية  ،Opticalوالبصري ،  Objectiveالفني ممثالً للعالم الموضوعي 

التعبير عن أفكاره المتميزة بخاصية اللغة التي يمارس بها عمله، كاألصالة وصدق التعبيـر              

  . بقضايا عصرهوأصبحت تعبيرات لوحاته ترتبط

أهـم المـداخل   واحداَ من أن الضوء ناول عنصر الضوء نرى تماماً كيف  ومن خالل ت  

لتصوير لما له من إمكانات تعبيرية محركة للخيال الفني يمكن استغاللها           المثيرة في ممارسة ا   

في إنتاج األعمال التصويرية المعاصرة، خاصة إذا ما اقترن استخدام الضوء أو توظيفه بما              

  .أتاحته التكنولوجيا من آالت وأجهزة وأدوات وخامات

التي ال تكون إال في وجود       تلك الرؤية البصرية     –وبما أن الهيئة العاكسة لمجال الرؤية       

 لها إمكاناتها في اإلثارة البصرية كشف البحث عن بعضها على المستوى التنظيري،             -الضوء

نجـد أن   توى التطبيقي برؤية جديدة معاصرة،      كما يسعى الكشف عن جوانب أخرى على المس       

 نتاجه الفني    من األسطح العاكسة لمجال الرؤية ليثري      اً بعض االفنان الحديث والمعاصر قد وظف    

معبراً بذلك عن دالالت ومضامين وأفكار، فجاءت األعمال الفنية مسطحة أو مجسمة تحمـل              

اكسة للمرئيات  بانوراما شاملة من العالقات التشكيلية لها قيمها الجمالية الناتجة بفصل الهيئة الع           

أعماالً فنية  أصبح التجريب سمة من سمات الفن التشكيلي، فانطلقت بذلك          تحت تأثير الضوء، و   

رى ذلك في ظهور األعمـال       وارتبط إنتاجها بالتكنولوجيا، ون     انبثقت فلسفتها  ،حديثة ومعاصرة 

الفنية التي اعتمدت على توظيف الهيئة العاكسة للضوء على اختالف أنواعها، كمـا وظفـت               

  . الفنيضمن أجزاء العملكخامة  توظيفها فعلياًالمرايا كمثيرات بصرية، أو 

 أساليب التناول للهيئات العاكسة لدى الفنانين تبعاً لطبيعة العصر ومفاهيمه           وقد اختلفت 
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وفكره السائد، أو قد يرجع االختالف النتماء هؤالء الفنانين إلى اتجاهات ومدارس معينـة أو      

تبعاً لفكر الفنان الخاص وثقافته فظهرت أساليب متباينـة فـي مظاهرهـا وفـي أشـكالها                 

  .اهيم التناول ما بين مفاهيم واقعية ، خيالية أو جماليةومضامينها كما تعددت مف

خيالية يود   أتاحت المرايا الفرصة للعديد من الفنانين للتعبير من خاللها عن مفاهيم             لقدو

 راز لوكـاس سـاما   : الفنانين أمثـال    ذلك في أعمال   ، ونرى   دهايوتجسالفنان اإلفصاح عنها    

loucas Samaras اشرمايرتس الفنان وأعمال  mauruts Esher سكون والفنان Schon   كمـا

  .Mike Parr مايك بلرنرى ذلك أيضاً في أعمال الفنان 

 فـسوف   ،ثلمستخدمة في الجانب التطبيقي للبح    ولما كانت المرايا هي الهيئة العاكسة ا      

 سواء كـان    ،علي مختارات من األعمال التي وظفت بها المرايا بصفة خاصة         تركز الباحثة   

  أو كان  ،جزء فيه الفني أو ك  العمل  في   فعلياً كأساس ائما علي استخدام المرايا     ف ق ذلك التوظي 

 الباحثة من حيث تستفيد ،)ثنائية األبعاد ( اللوحة التصويرية المسطحة إثراء  هدف التوظيف ب

 جديدة وصياغات وحلول تشكيلية تثري واستحداث رؤىتعبيرية وجمالية ذلك في استنباط قيم 

  . في البحث الجانب التطبيقي

 ، الفنانين الذين وظفوا الهيئات العاكسة في أعمـالهم        وقد تم اختيار مجموعة من أعمال     

 لتحقيق صور   ، هؤالء الفنانين   من تناوالت   تغطية جوانب متنوعة   االختياربحيث يتضمن هذا    

  .التي تميز عمالً فنياً عن آخرمختلفة من القيم الفنية والجمالية 

 في مختارات مـن األعمـال الفنيـة         ، الهيئة العاكسة للضوء   يلييما  وتتناول الباحثة ف  

 حديثة ومعاصرة لعبت فيها تلك الهيئات دوراًَ في إثرائها وذلك بالعرض والوصف             ،التشكيلية

  .والتحليل والتفسير

  .نين من خالل تصنيف اقترحتهوتعرض الباحثة أعمال هؤالء الفنا
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ـ  بمفهوم الخا  )غير المرايا ( متنوعة    عاكسة يئات ه أعمال فنية تشكيلية وظفت فيها      ةم

  .في العمل الفني
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 ضـمن   ءكأساس أو كجز   هوم الخامة بمف )المرايا  ( كيلية وظفت فيها    تشفنية  أعمال  

    .أجزاء العمل الفني

٣٣٣٣����� J� J� J� J��>�������W�W�W�Wא$�����א�<��<�����א$�����א�<��<�����א$�����א�<��<�����א$�����א�< �� �� �� �

 ،ة بصري ات كمثير )ات أخري عاكسة   وهيئ المرايا  ( تشكيلية وظفت فيها     أعمال فنية   

  ) .ثنائية األبعاد (  التصويرية المسطحة  اللوحة ثراءوذلك إل

ـ   ات المرايا وتوظ  وهناك فرق كبير في استخدام إمكان      ة، أي أنهـا    يفها بمفهوم الخام

-وذلك كما في أعمال المجموعتين األولى والثانية         -تدخل ضمن بناء العمل الفني      

  المبتكر ة تعمل على تحفيز الفنان وتدفعه إلى التعبير       يروبين استخدامها كمثيرات بص   

من خالل رؤى جديدة تنطلق من التحريف والخيال المرئي كظـواهر ناتجـة عـن               

 وحيـث لهـا     - وذلك كما في أعمال المجموعة الثالثة      -صائص المرايا إمكانات وخ 

  .عالقة مباشرة بالجانب التطبيقي في البحث

  :أسس حتليل األعمال
 ) Feldman فيلدمان  (يعتمد تحليل األعمال الفنية المختارة علي األسس التي أشار إليها         

 ) Description الوصـف : (هـي  مراحـل أربـع    تتضمن والتي« ،الفنية األعمال في

عـدد مـن    ( ») judgment الحكـم ( و ) Interpretation التفسير(و )Analysis التحليل(و

  ).١٣٩ -١٢٧، ١٩٩٣، الباحثين في النقد الفني

١�� Jא�������	
������K� �

وهي تشمل وصف العمل والكشف عن العناصر الفنية التي يمكـن رؤيتهـا وإدراك              

 – المساحة   – الخامة   – التاريخ   – اسم العمل الخاص     –اسم الفنان   ( مكونات اللوحة وبياناتها    

 وهـي تعتبـر   مة للعمل وموضـوعه،  والتعرف علي العمل وأشكاله والسمات العا   ،)المكان  

  .المعلومات األساسية التي يبدأ بها تحليل أي عمل فني 

� �
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 ، الفنية هعناصرفية تنظيم    وكي ، البنائية في العمل الفني    وهي تهتم بالتعرف علي القيم    

وتحليل العالقات القائمة بين األشياء التي نستطيع رؤيتها مثل الخطوط واألشكال واألحجام ،             
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، ومالمس السطوح والخطوطوالعالقات اللونية وعالقات الظل ، والنور والشكل ، واألرضية      

نظـيم الفنـان لتلـك      والزوايا ، والنسب المختلفة المحاور ، واتجاهات التكوين ، وطريقة ت          

التعبيرية والجمالية في   ضامين والقيم   المالعناصر الفنية في العمل لتساعدنا علي الكشف عن         

  .العمل الفني 

٣٣٣٣����� J� J� J� Jא��������	

	��א�����������
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 وهي من المراحل   ،في اللوحة والجمالية   التعرف علي القيم الفنية والتعبيرية       ويتم فيها 

ة للتعرف علـي     تتيح لنا الفرص    كما ،لعمل الفني  في ا  المهمة في توضيح المضمون والمعنى    

في العمل الفني كما يمكننا أن نتعرف علـي         ) الوحدة   -  اإليقاع  – االتزان(القيم الفنية مثل    

 – التـوهج    – التحدي   –الصراع  ( القيم التعبيرية في العمل الفني والمعاني المنبثقة منه مثل          

   ). الخ ....  السكون – ةالصفاء والدق – والديمومة – الحركة – التكتل –األضواء 
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ولكي نأخذ  . ل مرتبة بالنسبة إلى األعمال األخرى من النوع نفسه        مويعني إعطاء الع  

جدياً يجب أن نشعر أننا متأكدون من أنه يعتمد على دراسة نطاق واسـع مـن                الحكم النقدي   

  .المواضيع المماثلة من ناحية الزمان والمكان

 .وتجنباً لإلطالة والتكرار والتداخل رأت الباحثة أن تدمج مرحلتي التفسير والحكم معاً           

 الذي  –قصد الحكم   ي و – لقد أسيء كثيراً استعمال هذا الوجه من النقد الفني           «: دمانيقول فيل 

عدد من   . (»من المحتمل أن يكون غير ضروري في حالة وجود التفسير المقنع للعمل الفني            

وهذه المراحل تتيح لنا فرصة فهم وتحليـل العمـل           )١٤٦،  ١٩٩٣،   في النقد الفني   الباحثين

وسوف تقدم الباحثة فيما يلي تحليل لبعض األعمال        .  فيه وإلقاء الضوء علي الجوانب المختلفة    

  .  ألسس التحليل السابقةالمختارة بتصنيفاتها وفقاً
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  حتليل أعمال ا;موعة األوىل
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  )م١٩٦٥(  بارك جوليو لو  )٨٠شكل (  : األولل الفنيــ العم-

  )م١٩٦٦(  ينتسلماكس فنك  )٨١شكل (  : الثانيل الفنيــ العم-

  )م١٩٦٦(  هانز بريدر  )٨٢شكل (  : الثالثل الفنيـ العم-

  )م١٩٦٧(  يتاريجيمس س  )٨٣شكل (  : الرابعفنيل الــ العم-

  )م١٩٦٨(  ددونالد جو  )٨٤شكل(  : الخامسل الفنيـ العم-

  )م١٩٧٣(  بولسوانتبول تز  )٨٥شكل (  : السادسل الفنيـ العم-

  )م١٩٧٩(  مينام تادا  )٨٦شكل (  : السابعل الفنيـ العم-

  )م١٩٨٨(  جورجان كالوس  )٨٧شكل (  : الثامنل الفنيــ العم-

� �

  

  

  

� �
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  ) ٨٠ شكل ( العمل الفني األول -

 

 : العمل بيانات

  .أرجنتيني)  -م١٩٢٨ (Julio Le Parc كبار وجوليو ل     :اسم الفنان

  . ضوء مستمر     :لاسم العم

  .نيويورك ) ليام فولوجين و(  مجموعة مستر م١٩٦٥     :التاريخ 

  . صناديق ضوئية ،نيومولمأ  :مكونات العمل

  . بوصات١٠×٢٧,٥ × ٢٩    :أبعاد العمل

�WWWWא�����א�����א�����א����� �� �� �� �

 جماعـة Grav (Group Recherché Art Visuel )(راف ي مجاعة ج أحد مؤسس)باركلو( يعترب

 انت أعماله الجدارية ذات وك«  ،فقد اهتم بالحركة والضوء والظل ،)البحث في الفن البصري 

ضـواء  تكررة بتالعـب األ    بسيطة وم   أشكاال ً  تستخدم غيرةالص الضوء الحركي وتركيباته    

 علي تحقيـق     ذلك  ساعد ،ة العين يمتغيرة علي شبك   انطباعات تحدثسطحها ل أ والظالل على 

كما عمل على الحركة المزدوجـة       ،(Davis,1973,135).»لهاالشعور بديناميكية العالقة وتفاع   

  )١٥٨، ١٩٧٧جمعة، . (باإلزاحة،حيث تختفي الخطوط وتظهر انعكاسات مستمرة

  داخلها مصدر ضوئي   المع نيوم  وممع أل جموعة من صناديق     م اريد الج العملهذا  ويوضح  

 علي  العمل يقوم فهذا، الضوئي لحركة المصدر تبعاً ضوئية تتحرك وتتغير شدتهاتنتج أشكاالً

 ، ومؤثرات الحركة  ،نية الفيزيائية كالمنبهات الضوئية واللو     والخواص المظاهرعتماد علي   اال

  .البصرية الحسية وغيرها من التأثيرات 
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 المشكلة في الفراغ باستخدام خامة    لقد وظف الفنان المنبهات الضوئية واللونية والحركية        

 تـشكيالت    استحداث  إلى ة في العمل، مما أدى    ة فعلي كأدا العاكسة للضوء    ةاأللمونيوم الالمع 

في داخـل   تتخ حتىتها  عتها ومالحق بامتغيرة يستدعي من المشاهد مت     وخطية ومساحات    لونية

 ناتجاً مـن خـالل االنعكاسـات         وتوضح الصورة إيقاعا متنوعا    .فراغ الالنهائي المتجدد  ال

  . المشاهد تلقائيا ت والخطوط المتحركة التي يستشعرهامسافا لتلك األشكال والالضوئية
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  خاصة بعمليات الـتحكم     سيبرانية  التي تقوم علي نظم    )لوبارك(يعكس هذا العمل فلسفة     

 داخـل    غير متوقع   موقف إنتاجلعمل إلي   بحيث تؤدي بنائية ا    ،رة علي أدواته الفنية   والسيط

مباشرة علي سلوك الجمهور الذي نري جزءاً منه فـي           مما يؤثر    ،العمل وفي مجاله المحيط   

من جانـب المـشاهد     مقدمة الصورة ويصبح بديالً عن العمل بحيث يستدعي مشاركة فعالة           

  يـصبح   بل ،كأنه داخل الفراغ المرئي المشكل من مكونات العمل        و ،أثناء تواجده أمام العمل   

  .ترك في إنشائية الفراغ التصويريالمشاهد جزءاً من مكونات البيئة  الخاصة به يشارك ويش

 تلك التنوعات البصرية مما  إبداعى علكأداةالعاكسة للضوء   األلمونيوموقد ساعدت خامة 

  .مالية جيمةق تحقيق واستحداث ىلوصول إلأدي ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٨٠شكل (العمل الفني األول، 

  Davis,1973, 143 عن ،م ١٩٦٥  ، ) ضوء مستمر(بارك، للفنان جوليو لو

� �

� �
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  )٨١شكل (  الثاني  الفنيالعمل  -

  

  :بيانات العمل

  .أمريكي)  -م١٩١٥( Max Finkelstein ينلستماكس فنك    :اسم الفنان

  ٢٠٠إضافات سوداء     :اسم العمل

  م١٩٦٦    :ريخالتا

  . مصقولنيومولمأ   :مكونات العمل

   بوصة٢×٣٦×٣٤,٥    :أبعاد العمل
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رات الضوئية الناتجـة مـن      ي المعتمد علي التأث   )ينفنكلست(ن هذا العمل أسلوب الفنان      يبي

 المركبة والمتنوعة في مساحاتها،      علي األجسام العاكسة ذات األوضاع      الساقط خالل الضوء 

، واألسـطواني  المربـع والمـستطيل والمثلـث        ،هندسية تجمع بين األشكال    تراكبات   فنرى

 العاكـسة  اتحـد حيث اعتمد الفنان علي تكثيـف الو « ات أخري غير منتظمة الشكل    ومساح

 ،ات متنوعة وبخواص سطحية مختلفـة     نيوم وتجميعها في مساح   و خامة األلم  المصنوعة من 

تحقيق التنـوع فـي    أدي ذلك إلي (Ray,1969,308) »االستواء والتحدب والتقعرجمعت  بين   

  .م والفاتح وتفاوت درجاتهمااتتوزيع القمن حيث وين كالت
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تنوعة في شكلها سطح العمل العاكسة الم الضوئية الناتجة علي ألقد أدي اختالف التأثيرات

ة  فظهر التكوين عام   ،يمات ضوئية وظلية ذات إيقاع حركي علي سطح العمل          ظهور تنغ   إلى

المنعكس هو المؤثر الخارجي الذي أدى      بنظام تشكيلي قائم علي الوظائف اإلدراكية فالضوء        

ظهر الفنان خصائصه المتميزة وطبيعته من خالل سـيطرته         أ حيث   ،إلى إحساس المشاهد به   

  واإلعتـام ددت خصائص الشدة والخفوتالمتنوعة التي ح  الضوئية   اإلسقاطات على اتجاهات 

ى فرصة للمشاهد لتحريك عينيه على العمل بطريقة تجعله يتأثر بـصرياً             مما أعط  ،واللمعان

أدى ذلك كله إلى إثراء وتنوع القيمة الجمالية المتمثلة فـي اإليقـاع واالتـزان               ،بالعمل ككل 

 على الرغم من تنوع األشكال ،العمل ومكوناتهالضوئي في حالة من التآلف التام بين عناصر   



���� 

)١٩٤( 

 

���� 

 ويرجع ذلك إلى الوحدة في عمليـة إدراك ماهيـة العناصـر             والمساحات وأسطحها المركبة  

  .كشكل كلي منظم
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نيوم التي لها خواص فيزيائية وفي استخدامه لخامة األلملقد استثمر الفنان خبرته البصرية 

د الفنان من خواص تنوع الشكل اقائمة على قدرتها في عكسها للضوء الساقط عليها، كما استف     

 متنوعة في التكوين الواحـد        للوصول إلى إحداث صيغ    ىر والمستو المحدب والمقع العاكس  

  . والمظاهر الفيزيائية للعناصر المرئية في مجال رؤيتهااعتماداً على الخواص

هذه الصيغة عكست أسلوب الفنان الخاص بما تحمله من تخيل وتفكير وعملية إبداعيـة              

التجريب من خالل التـأثيرات اإلدراكيـة واالسـتجابات         محققاً بذلك بعداً فلسفياً قائماً على       

  .البصرية ضمن إطار تكنولوجي علمي معاصر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٨١شكل ( العمل الفني الثاني، 

  (Ray,1969, 308)  عن،١٩٦٦، ٢٠٠، إضافات سوداء ينللفنان ماكس فنكلست    
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  )٨٢شكل (العمل الفني الثالث 

  

  :بيانات العمل

  .أملاين أمريكي) -م١٩٣٥ (Hans brieder ز بريدرهان  :اسم الفنان

  .بدون عنوان  :اسم العمل

  .م١٩٦٦  :التاريـخ 

  . أرضية من خطوط مستقيمة متوازية-نيوم مصقولةومكعبات ألم :مكونات العمل
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من الفنانين الذين استخدموا خامات فعليـة فـي أعمـالهم كغايـة             ) ريدرب(يعتبر الفنان   

بعاد الجديـدة التـي طرحتهـا     ن من أجل خلق واقع جديد يساير األ       لمكاللحصول على قيمة ا   

  . وخاصة التي تدور حول مفهوم المكان،البحوث العلمية

باهتمـام  )بريدر(للضوء عند الفنان البنائي الحركي    يف الهيئات العاكسة    ظ تو حظيوقد  «

جـة التمويـه     وبين األجسام العاكسة إلـى در      ، تميز أسلوبه بالدمج بين األرضية     حيثكبير،

  ).٨٠، ١٩٩٢حسين،  (»الظاهري للتجسيم

نيوم المصقول العاكس للـضوء     و من األلم  ا عبارة عن مكعبين أو  مصنوعين      والعمل هن 

 على أرضية مكونة من خطوط مـستقيمة         هما موضوعين بشدة إلى درجة مستوى المرايا، و     

لـصورة إلـى يـسارها       حيث تمتد الخطوط من الجزء األيمن السفلي ل        متوازية بزاوية مائلة  

 وبالرغم من ذلك فقد انعكست      ،اتهاي هذه الخطوط تساوي فتراتها ومساف     ، ويالحظ ف  العلوي  

  .الخطوط على الهيئات المكعبة بزاوية ميل أخرى مختلفة عن أرضياتها وسط العمل

�WWWWא���	��א���	��א���	��א���	�� �� �� �� �

 من   بين التجسيم والتسطيح نتيجة لما اكتسبته أسطحها المصقولة        تتذبذب رؤية المكعبات    

ي انعكست علـى    انعاكسات لصور خطوط األرضية وصور األسطح العاكسة المجاورة، والت        

وفقدان اإلحساس  وقد أدى ذلك إلى اندماج األشكال بأرضياتها        . أسطحها أيضاً خطوط وأشكال   

  .المباشر بالتجسم نتيجة لتحطيم أسطح األشكال وصعوبة فصلها عن األرضيات

 وقد اتخذت اتجاهـات جديـدة علـى         ،طوط المتوازية هذا العمل مسارات الخ   في  ونرى  
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األسطح العاكسة اتسمت بالتداخالت والزوايا الحادة واإليقاع الدينامي الـذي يختلـف عـن              

 كما نشأ عن االنعكاس أيضاً فراغات إيهامية تولدت بين األشـكال            ،الخطوط األصلية الثابتة  

  .العاكسة واألرضيات والفراغات الحقيقية
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 يعكس هذا العمل رؤية الفنان المركبة حيث اتجه الفنان إلى إبراز خـصائص الجـسم                

نعكاس أشكال ومؤثرات ، بوضعيات مختلفة في االعاكس والمستوي المركب في شكل مكعبات   

بصرية خارجية تقع في مجال رؤية العمل معطياً إياها صوراً وأنظمة جديدة عكست مفهوماً              

ماليات ومتغيرات إدراكية أثرت بشكل كبير في رؤية الخطوط واألشكال  جمالياً، كما تعكس ج   

 في  )٢( المعتمدة على الهندسة البصرية    )١(فقد استفاد الفنان من النظريات الفيزيائية     «واألضواء

توضيح الكثير من العالقات المرتبطة بين مادة الشكل وبين القـوانين الداخليـة والخارجيـة       

مل يجمع بين أكثـر مـن        هذا الع  (George,1976,78)» ه وتطوره والمؤثرة في وجوده وتحول   

أسلوب فني،فهو عمل بنائي قائم على عمارة األشياء التي يكون فيها النظـام مظهـراً مـن                 

بعمله هذا فلـسفة الفـن       وقد أثبت الفنان     .مظاهر الجمال، وفي نفس الوقت هو عمل خداعي       

  .لعلمكشفه للعالقة المتبادلة بين الفن واالحديث في 

  

  

  

  
           )٨٢شكل (العمل الفني الثالث                                                 

  .١٩٩٢،٨٠ ، سعيد سيد حسين، :عن١٩٦٦ )بدون عنوان(للفنان هانزبريدر، 

  

                                                 
اليت تنص على أن الطاقة الضوئية تنتقل بواسطة جسيمات دقيقة تسمى ) ة لنيوتنيميالنظرية اجلس(مثل: النظريات الفيزيائية  )١(              

ضوء، وهلا القدرة على اختراق بعض املواد أو االرتداد من سطحها مما يعكس على العني صورة دقائق ضوئية خترج من مصادر ال

تعين بأن الطاقة الضوئية تنتقل بواسطة موجات دقيقة تنبعث إىل املصدر ) ة هليجرتالنظرية املوجي(سم املرتد منه، وللمصدر أو اجل

       اإلبصار، تد من بعضها حىت إذا ما وقعت على العني سببت حاسةالضوئي إىل كل ما حييط به، وقد تنفذ بعض األجسام أو تر

الكامريا، : وهي اليت هلا عالقة باملواضيع الفيزيائية املرتبطة باآلالت البصرية مثل Optics Geometrical: اهلندسة البصرية )٢(            

     ).١١،  ٢٠٠،عليان(، امليكرسكوبأجهزة العرض الضوئي واإللكترونيات وأجهزة
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  )٨٣شكل ( العمل الفني الرابع 
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  . أمريكي)م١٩٣٦(James L-ji Seaweright   يتاجيمس سير    :اسم الفنان

  البرج    :اسم العمل

   نيويورك،م١٩٦٧    :التاريـخ 

  .لكترونيةدن، أجزاء إبالستيك، مع   :مكونات العمل

  . بوصة٤٥ارتفاع     :أبعاد العمل
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وفق برامج تخـضع    لكترونية   على توظيف األنظمة اإل    )يتاسير(اعتمدت أعمال الفنان    

 والتي تحركها التـروس  ،ن الروابط الميكانيكيةلعمليات من التحكم واالتصال بين مجموعة م     

  .الممتدة عبر مجاالت اتصاالت المفاتيح الكهربائية

كما يستخدم أحياناً مواد عاكسة للضوء إلحداث تفاعل مباشر بين المشاهد والبيئة المختلفة 

  .خالل التأثيرات الضوئية الناتجة عن االنعكاس والتي تتغير بتغير حركية المشاهد

 ألحد أعمال الفنان التي تقوم على توظيـف الـضوء وأبنيتـه             اً هذا العمل نموذج   ويمثل

 ، وما يحدثه من تأثيرات بصرية مستخدماً البالستيك الالمع واألسالك المعدنيـة           ،وخصائصه

والعمل عبارة عن عمد من األسالك المعدنية الالمعة المرئيـة فـي            « ،لتحقيق تلك التأثيرات  

 مصباح من مـصابيح اإلشـارات       )١٠٠٠(متصلة بحوالي    ية  طبقات وصفوف رأسية وأفق   

  (Davis, 1973,154).»صغيرة الحجم
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يقوم العمل على أساس الحركة والسرعة ، فحين إضاءة المصابيح وفق نظام في تتـابع               

ي الداخل وفـي المجـال      ة الضوء ف  يزمني مبرمج يتم الحصول على تأثيرات بصرية لحرك       

وفـي  . أجزاء البناء في الحيز الفراغي للمكـان      سفل خالل مختلف    األوعلى  المحيط وفي األ  

 وأحياناً أخرى أربعة مصابيح بحيث تتحرك األضواء        ،بعض األحيان يظهر ضوء مصباحين    

 أو في اتجاهات معاكسة، ونتيجة لما تتمتع به األسالك من خاصية عكسها للضوء ، فإن                ،معاً
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 من المؤثرات الخارجية التي تقع في المجـال         مدتهااستهذه التأثيرات الضوئية تكتسب ألواناً      

الخارجي للعمل المحيط به، مما يحدث تفاعالً بين المشاهد والبيئة المستحدثة خالل التأثيرات             

  .الضوئية المنعكسة التي تتغير بتغير حركية المشاهد
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 حيث حلـت التكنولوجيـا      ،يحمل هذا العمل مضامين تعبيرية تمثل فكراً فلسفياً معاصراً        

 ليتفـرغ   ،محل المهارات اليدوية واالستعانة بالمهندس والفيزيائي للقيام بتلك األمور التكنيكية         

الفنان بذلك لإلبداع القائم على الخبرة العقلية الناتجة عن التجريب خالل الخصائص البصرية             

  .لكترونيةنب األنظمة اإل في استظهارها بجاالتي لعبت فيها المواد العاكسة للضوء دوراً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٨٣شكل (العمل الفني الرابع ، 

 (Davis, 1973, 145) :عنم ١٩٦٧ ،)البرج(يت، اللفنان جيمس سير

� �� �� �� �
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  )٨٥شكل (العمل الفني الخامس  

  

  :بيانات العمل

  .أمريكي) م١٩٩٤-١٩٢٨ (Donald Clarence Judd د جو كالرنسدونالد   :اسم الفنان

  .نقيضال  :اسم العمل

  ، كاونتي للفن، لوس انجلوسم١٩٦٨  :التاريخ

  .صلب مجلفن مصقول، شرائح حمراء من البالستيك الشفاف :مكونات العمل

. 
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 اهتمـوا   وهو من الفنـانين الـذين      ،)١،٢(» أحدى فناني المينمال    من )دجو(يعتبر الفنان   «

بدراسة عمارة األشياء وبنايتها التي تتسم بالطابع الهندسي والصيغ الرياضية كوسيط لتحقيق            

القيم الفنية، وقد وظف الفنان في كثير من األحيان هيئات عاكسة للضوء لتكتـسب تـأثيرات    

  .راها في هذا العملكالتي ن ،ضوئية ولونية حقيقية ووهمية

ـ  وقد غط  ،جسمات الهندسية ذات السطح العاكس    لمويتكون العمل من مجموعة من ا     « ت ي

 )٧٧ ،١٩٩٢حـسين،   (»  للضوء المجسمات بشرائح من البالستيك األحمر الالمع والعاكس      أوجه  

  .فاصطبغ العمل باأللوان الحمراء بشكل واضح وملفت
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اوية يتسم التكوين باالتزان الناشئ عن النظام الهندسي التي تخضع له تلك المجسمات متس        

ونـرى أضـواء    .  بشكل متوازي وتتخللها فراغات متساوية أيضاً      ،األبعاد والمصفوفة رأسياً  

، ع ظاللها على الحـائط الخلفـي لـه    والتي تتبادل م،ملونة ومنتشرة في جميع أجزاء العمل    

 ألحجام وفراغات وهمية على الحائط وانعكست صورها على األسطح الجانبية فظهرت صور

. لها الضوء نيوم المجلفن فبدت و كأنها شرائح شفافة غير صماء يتخل         ولملبعض مجسمات األ  

                                                 
وهو فن يصف نوعاً من أنواع الفن التجريدي اليت ظهرت يف عام «الفن الضئيل املختزل  (minimal art)فن املينمال ) ١(          

 أستاذ - (Richard. Wuowlheim)ويعترب ريتشارد وليم . واللون إىل احلد األدىنم، وهذا الفن أسلوب خيتزل الشكل ١٩٥٠

  (pattcock, 307-388)» على هذا النوع من الفن حديثاً (minimal art)هو أول من أطلق تسميةفلسفة يف جامعة لندن 
    )2( reis/archivegournevs/uk.org.tate.www://httphtm.movminimalisn/ehtml    
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بيئتـه الفيزيائيـة    خـالف    تقوم على اإليحاء بالحركـة،       ة جمالية كتسب العمل صف   ي وبذلك

  . مختلفة عن الحقيقة الفعلية بصريةقيمة ملمسيةأيضاً كتسب بذلك  ااكم،الثابتة
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 لعمل عناصر تجريدية ذات نظام هندسي في بناء تصميمي فيلقد وظف الفنان في هذا ا

 الذي أراده الفنـان  العاكسة للضوء مادة لتحقيق التحديأبعاده الثالثة احلقيقية متخذاً من اهليئة      

 فرص الربط بني خصائص تلك املواد العاكسة املتميـزة          هو الوصول إىل توظيفات جديدة تتيح     و

االرتباط بني املضمون اجلمايل    يب التشكيل اخلاصة ا، مما حقق       مبظهرها احلسي الرباق وبني أسال    

أثار بذلك بواعـث االستكـشاف      تنفيذه ، ف  ادة املستخدمة يف     وخاصية امل  ونوعيةللعمل الفين   

غري موجـودة أصـالً يف جمـال        يل لدى املشاهد يف التجربة اجلمالية لظهور صور ألشياء          والتخ

لة بني اهليئات العاكسة والشرائح البالستيكية الشفافة والـضوء          كما أن التأثريات املتباد    .الرؤية

تسهم يف خلق بيئة جديدة تتميز بالتنوع احلجمي واللوين والـشكلي بـني األشـياء احلقيقيـة                 

وتأثرياا الومهية على عني املشاهد، أدى ذلك إىل حتقيق مفهوم حسي نابع من احلقيقة الواقعيـة                

  .اج الواقع احلسي البصريومفهوم آخر خيايل الذي هو نت
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 الوصول إلى توظيفات جديدة تتيح فرص الربط بين خصائص تلك المواد العاكـسة المتميـزة           

بمظهرها الحسي البراق وبين أساليب التشكيل الخاصة بها، مما حقق االرتبـاط بـين القـيم                

الجمالية للعمل الفني ونوعية وخاصية المادة المستخدمة في تنفيـذه ، فأثـار بـذلك بواعـث                 

االستكشاف والتخيل لدى المشاهد في التجربة الجمالية لظهور صور ألشياء غير موجودة أصالً 

 والـشرائح البالسـتيكية   - كما أن التأثيرات المتبادلة بين الهيئات العاكـسة       . رؤيةفي مجال ال  

 والضوء تسهم في خلق بيئة جديدة تتميز بالتنوع الحجمي واللـوني والـشكلي بـين                -الشفافة

األشياء الحقيقية وتأثيراتها الوهمية على عين المشاهد، أدى ذلك إلى تحقيق مفهوم حسي نـابع               

  .اقعية ومفهوم آخر خيالي الذي هو نتاج الواقع الحسي البصريمن الحقيقة الو

 

  )٨٤شكل (العمل الفني الخامس، 

   ١٣٨، ١٧٩٧، عن البهنسي، عفيف ، م١٩٦٨، )النقيض(للفنان دونالد جود،
 



���� 

)٢٠١( 

  )٨٥(شكل )العمل الفني السادس(

  
  :بيانات العمل

   يوناني أميركي يعيش في Paul Tzanetopoulos بولستزانتوول ب    :اسم الفنان

  .لوس أنجلوس                        

  سلسلة أبراج األيام الثالثة    :اسم العمل

  م١٩٧٣    :التاريخ

  بوليستر معدني   :مكونات العمل

  سم٢٧٥×٦٠×٦٠    :أبعاد العمل
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   )٢(» وفن الضوء والفن البنائي،)١( وفن الفيديو،بين الميديا) تزانتوبولس(تنوعت أعمال « 

 ، وهـو  يتفق هذا العمل مع بعض أهداف الحركة البنائية حيث البناء في الزمان والمكـان             و

ي تركيب هندسي أساسـه المكعـب، ولكـن         من أربع أجزاء ف   عبارة عن بناء مجسم مكون      

د ارتفاعه عن طوله وعن عرضه       يزي حيثضخمة    الشديد جعله يبدو ككتلة مستطيلة     هارتفاع

ونشاهد على أسطح العمل انعكاسات المجال المحيط به وهـي البيئـة        .  أضعاف تقريباً  أربعة

  .الطبيعية المتواجدة مكان العمل
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فية تجعلنا نرى بعض من أسطحه وليس جميعها، فإن ما يعكسه            بكي لقد نظمت بنية العمل   

  العمل من خالل توجهات أسطحه نحو البيئة الطبيعية هو نظام جديد للصورة الطبيعية، فرغم 

                                                 
لكترونيات، ومع ظهور الفيديو كاسيت العامل اقباالً على تكنولوجيا اإلظهر الفنانون يف مجيع أحناء منذ الستينات أ« )١(              

وحياول الفنان يف عملية التشكيلي بالفيديو إقامة حياة تبادلية بني صورة الفيديو وجمال ). فن الفيديو(إزداد اإلقبال على ) م١٩٧٢(

هو الشاشة اليت ) الفيديو(و). ١٢٨، ٢٠٠٧عطية، (ا الفنان بطريقته اخلاصة  مكاين، وتشمل الصور على عناصر حقيقية ركبه

  )٤٧، ٢٠٠٠العطار، . (»تشكل عليها الصور امللونة الكترونياً
  
2����www.lacountyarts.org/civicart/02_Second_District/civic_tzbethunepark.htm���� 
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المطابقة التامة لتلك الصور إال أن كل وجه من البناء يعكس تطابقاً لمكان مـن البيئـة                 

جزاء الكلية في البدء من بيئة واحدة هو أرضية         مختلف عن الوجه المجاور له وإن اتفقت األ       

والمجال المحـيط   ) البيئة الطبيعية (إال أنها تمتد بعد ذلك لتعكس قطاعات مختلفة من          . العمل

  .سحبوبما فيها من صحر وشجر بها كفراغ 
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 ،ه التحتية  جسم فقد التعبير عن طبيعة بنيات      إن األجزاء األربعة المكونة للعمل عبارة عن      

 ت بعض الحواف المحددة للهيئة فهـذا      سطحه العاكسة بطبيعة البيئة وتالش    بعد أن امتزجت أ   

 بل ومنفتحاً عليها بفعـل الخامـة العاكـسة          ،هرياً للتجسيم العمل يستقطب البيئة استقطاباً ظا    

  .المستخدمة فعلياً

 بها، واكتسابه والتحامه الذي أدى إلى ترابط العمل ببيئته بل ويمثل العمل أهمية االنعكاس

  . رغم ثقلها في الحقيقةأوزان األشكال المنعكسة منها واإلحساس بخفة ،طاقة البيئة
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  )٨٥شكل (العمل الفني السادس، 

 ١٩٩٢د سيد ،يسععن حسين، م ١٩٧٣، )سلسلة أبراج األيام الثالثة(للفنان بول تزانتوبولس ، 
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  )٨٦شكل ) (السابع:  العمل الفني

  : بيانات العمل 

  . ياباين،Miniama Tada  مينام تادا    :اسم الفنان

   قطب    :اسم العمل

  قومي للفن الحديث ، باريس ، المتحف ال١٩٧٩     :التاريخ 

  .  مصقول ، رخام نيوموألم  : مكونات العمل 
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ـ  ، مجسمة داخل بيئة حقيقية طبيعية     أعماالً بنائية ) تادا(استحدث الفنان    ث االرتبـاط    حي

  .ات عاكسة للضوء في معظم أعمالهوقد استخدم هيئ.القوي بين العمل وبيئته 

، لية في العملنيوم المصقول كخامة فعو فيه األلمفاًويتكون العمل من شبه مخروط موظ« 

، بينما  والشكلية أسطحه الخارجية المنفتحة على بيئتها الطبيعية كافة متغيراتها اللونية           وتعكس

التجويف المخروطي يعكس جانباً من أرضية العمل المصنوعة من الرخام كبالطات ، ونرى             

  ).٨١، ١٩٩٢حسين، (» والخارجأسطح العمل وقد اتخذت انحناءات إلى الداخل

جـودة ذات األلـوان     أما خلفية العمل فهي عبارة عن األشجار الطبيعيـة الكثيفـة المو           

  . ات كبيرة خلف العمل الخضراء بمساح
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 وير الشديد للخطوط الطوليـة والعرضـية لبالطـات   في هذا العمل مدى التح   تلمسن  

اخل ، حيـث تحولـت خطوطـه المـستقيمة     من الـد الرخام المنعكسة على أسطح أرضيته      

راء خارج فنرى األلوان الخـض    الما من   أ.  خطوط شديدة االنحناءات والتدوير    والمنتظمة إلى 

ـ      اوتة بين الفاتح والداكن ، أدى     منعكسة على أسطحه وبدرجات متف     اً س ذلك إلى إضـفاء ملم

  . اً مرئياً خشناً وهذا خالف حقيقة المادة المصنوع منها العمل حسي
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�يعكس العمل فكر األسلوب البنائي القائم على التركيب والبناء التي تخضع بصفة   �� �� �� �



���� 

)٢٠٤( 

 

ب متغيرات جديدة ذات دالالت بصرية      االنعكاس الضوئي ، فالعمل يكتس    خاصة لقوانين   

 المجال الكلي للبيئة المنعكس على أسطحه ، حيـث لعبـت خامـة               وذلك من حيث   ،مختلفة

مصقول دوراً في كيفية التحريف الناشئ من حيث ارتباطها بالهيئة والشكل فـي             نيوم ال واأللم

للبيئة التي تقوم بدور عضوي، المكان والزمان ، مما يؤكد سعي الفنان إلى إيجاد مفهوم جديد 

  .  باالحتماالت  حافلةخلق لغة تشكيليةو
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  )٨٦شكل (العمل الفني السابع، 

   ٨١، ١٩٩٢عن حسين، سعيد سيد ، م ١٩٧٩، )قطب(للفنان مينام تادا، 
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  : بيانات العمل )٨٧شكل (الثامن :  العمل الفني

  

  :ت العمل بيانا

 J . Class جورجان كالوس    : اسم الفنان

  محيط الكوكب    : اسم العمل

  م١٩٨٨     :التاريخ 

  . كاميرات فيديو، إضاءة نيون يات ، جهاز ليزر، مرا، جسم كروي :مكونات العمل 
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 في البداية باألعمال الفنية التي تدخل فيها المياه كعنصر من العناصر            )كالوس(هتم  ا  

 بينما بدأ في النصف الثاني مـن الـستينات بتوظيـف الـنظم              «وهرية في العمل الفني     الج

 متعددة لألشـكال    يةاإللكترونية والكهربية واالستعانة بعمليات البرمجة للنظم التي تحقق بعد        

 وقـد اسـتخدم كـالوس الـنظم         ، والتي تتكون من عروض للشرائح واألفـالم       ،التصويرية

      ( Popper, 1997,145 )»رانياتبأساس العلوم المادية وعلم السيالتكنولوجية القائمة على 
حيث استخدم جهازي ليـزر      «،)سكالو( أسلوب    آخر مراحل  ويمثل العمل المختار     

 ,Popper ) »ن وإضاءة من النيون وجسم كروي مزود بمرايات يمثل كوكب األرضوكاميرتي

د انعكاسات ألوان وتقاطعـات طبيعيـة    يسلط عليه أضواء الليزر نشاه وحين    ( 1997,145

ـ    ،متبدلة كالتي نراها في الجزء األيسر من الصورة        وان الخـضراء والزرقـاء      حيـث األل

 يعلو كل عمود    ،يسر من العمل وحتى منتصفه نرى أعمدة بيضاء        وفي الجزء األ   .والصفراء

  . غريبةقاعدة مربعة يخترقها عمود آخر شفاف من الزجاج ، ترتكز عليها كائنات
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إنشاء تجهيـزات   أو  ، الفنية المسماه تجميع تركيبات     يصنف مع األعمال    هذا العمل      

اكب والعـالم    مشهد مسرحي يروي قصة الفضاء والكو       كأنه ويبدو ، Installationفي الفراغ   

اع رأسية حتى أسـلوب تـسليط    في أوضهعناصر وقد عمد الفنان في تركيب       ،غير المرئي   

م علـى   ي قائ  إلى أحداث إيقاع شكل    مما أدى  ،)من أعلى (وية رأسية    أيضاً بزا  ستخدمالضوء أ 

ـ        صرية وحدة اتجاه العناصر ، وقد استخدم الفنان األلوان الزرقاء للخلفية ليحقـق القيمـة الب

 المنعكسة من   وقد اندمجت األلوان الزرقاء مع األلوان الصفراء والخضراء        ،ضاءللسماء والف 

م الالنهائي ،   ل ليعبر عن العا    التي تعكس أبعاداً واسعة لألرض     بالمراياد  الجسم الكروي المزو  
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 يـزة متمال هاا خصائـص  ه وحدة اندماجية ل    من المؤثرات اللونية والحركية في     كما ارتبط كل  

  . لتحقيق المعاني الحسية المرتبطة بموضوع العمل 

 مما أدى ض أجزاءها في بعت باأللوان البنية القاتمةأما أرضية العمل فتجدها قد اكتس  

فر إلى الفضاء مـع      يسا ه العمل وكأن   المضيء في    إلى انصراف المشاهد إلى الجزء العلوي     

  .  التي بدت كاألشباح العوالم الغريبة
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حاول الفنان هنا إيصال رسالة للمشاهد يوضح مفهومه عن التغيرات العميقة التـي             «  

   »  من إدراك العالم المادياقتربناما لكام الكوكبي، وذلك  الناس عن النظطرأت على مفاهيم

Popper, 1997,145 )  (    الذي ال نراه بل نتخيله ، فهذا العمل مثير الخيـال لـدى المـشاهد 

  . ة معرفة ما وراء الحقيقة غير المرئيويحرك فضوله ل

رين ،  ش والع رن العشرين على مشارف القرن الحادي     وقد عكس العمل فلسفة فنان الق       

 في وجود نظم تكنولوجية قائمة على أساس العلوم المادية وعلـم            التي ال يمكن أن تتبلور إال     

  . ات وفي ظل وجود خامات وأدوات مساعدة برانيالسي

إن استخدام الفنان المرايا في العمل أدي إلى إثارة التراكيب المعقدة لأللوان وإحداث               

 تنتظر االنطـالق إلـى عـالم        ة على أرضية ثابتة   نوع من اإلثارة البصرية في بيئته مشكل      

، كمـا يـذكرنا      باإلثارة والغمـوض     ل هو نوع من الخيال العلمي المليء      فهذا العم . الفضاء

  ).ما وراء الطبيعة (. )١(افيزيقيبالسكون الميت

  
  
  
  
  
  
  

  )٨٧شكل (العمل الفني الثامن ، 

  Popper,1997,144م، عن١٩٨٨، )محيط الكوكب(للفنان جورجان كالوس، 

                                                 
) ١٨٤، ١٩٨٣عالم، ". (تعبري أطلق على عودة الفن إىل األساليب القدمية  بعد صبغها باخليال:"التصوير امليتافيزيقي) ١(             

. على تناقض احلجوم واتساع الفراغ وذلك يف فراغ  يتيح ظهور املرئيات يف حالة السكون التام خالل تكونيات معمارية تقوم "

 )٢، ١٩٩٩الشيمي، ( ". حول الفراغ  امليتافيزيقيNietzscheوهو يقوم على أصول فلسفية تعود إىل أفكار نيتشه



���� 

)٢٠٧( 

  
  

        حتليل أعمال ا;موعة الثانية حتليل أعمال ا;موعة الثانية حتليل أعمال ا;موعة الثانية حتليل أعمال ا;موعة الثانية 
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  )م١٩٦١(نيكوالس شوفر     )٨٨شكل (  العمل الفني التاسع

  )م١٩٦٥(          بييرلوك  )٨٩شكل (  العمل الفني العاشر

  )م١٩٦٨(أدولف لوثر         )٩٠شكل (  دي عشرالعمل الفني الحا

  )م١٩٦٩(اكيكو مايوكي      )٩١شكل (  العمل الفني الثاني عشر

  )م١٩٧٠(بيلي كلوفر          )٩٢شكل (  العمل الفني الثالث عشر

  )م١٩٧٤(جوردن براون       )٩٣شكل(  العمل الفني الرابع عشر

  )م١٩٧٨ (       ياكوف اجام  )٩٤شكل (  العمل الفني الخامس عشر
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  .هنغاري) ١٩٩٢-١٩١٢ (Nicolas Shoffer  والس شوفرنيك    : اسم الفنان

   البرج الفضائي الدينامي    : اسم العمل

  بلجيكا ،م١٩٦١    : تاريخ ال

  لكتروني  ، مرايا ، محرك ، نظام إدحدي  : مكونات العمل 

  م٥٢االرتفاع     : اد العملأبع
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تجه بعد ذلك إلى األعمال التـي تعتمـد         ، ولكنه ا   الفني كرسام  له مستقب )شوفر(بدأ  «   

 حيث التعاون مع المهندسين إلنتاج مثل هذه األعمال والتي ،Kinetic Artعلى الفن الحركي 

 (Davis,1973,120). »تتطلب بعض الخبرات والتقنيات الحديثة

 هي أهم خصائصها باإلضافة إلى نوعيتها المبرمجـة         )شوفر(ضخامة أعمال   وتعد  «  

، ٢٠٠٠سـالم ،     ( .»واء الخارجية وداخل البيئة ذاتهـا     كما أنه دائماً يضع فنه في األج      ... 

٢٢٠،٢٢١ . (  

 سـنة    الفنان ذا أحجام كبيرة عندما بنى      هو أول عمل حركي أنجزه    «والعمل المختار     

شهد المرفق له في مدينـة      والم  )Spatiodynamique( امي  ني د – البرج الفضائي    )م١٩٦١(

، )م٥٢(وهو عبارة عن عمود يصل ارتفاعه إلى حـوالي           ).٢٥٤،  ١٩٨١أمهز،   (»بلجيكا

 FFFF Plaque – miroirsEEEE صفيحة مرايا )٦٤(يتألف هيكلة من جسور أفقية متوازية إضافة إلى 

 ،دير كل منها محرك بسرعات متتاليـة      ي محور   )٣٣(تت على   متفاوتة األشكال واألحجام ثب   

 يصدر حركات وتشكيالت وأصـوات     ،لكتروني لإلعالم والحركة  ويرتبط هذا البرج بنظام إ    «

أجهزة خاصة ، كالمـسجالت اللتقـاط       متبدلة دوماً تبعاً لالستعالمات التي تصله عن طريق         

ـ (.» لتسجيل الضوء والمصادر الحرارية    ةصوات وخاليا تصوير كهربائي   األ ، ١٩٨١،  زأمه

٢٥٥ . (   
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 حيث المشهد الملون   ضوئية   ، للبرج تظهر لنا قيماً جمالية     هذه الصورة الفوتوغرافية    إن  

للبرج ، فظهرت حزمـاً     ) قصر المؤتمرات ( على الواجهة الزجاجية للبناء المقابل      المنعكس  

مل ،ونظراً ألن المرايا    اء الع ح المرايا المنفذ منها غالبية أجز     ضوئية ملونة منعكسة من أسط    

حجامها فإن االنعكاسات الناتجة على شكل خطـوط مـستقيمة   ي أشكالها وأ  وضعت متفاوتة ف  

 اتها وألوانها أيضاً ، فبدت في أسفل البرج يغلب        نجدها قد تنوعت من حيث مساحاتها واتجاه      

ية تميـل إلـى   ، وكلما اتجهنا إلى األعلى نجد أن هذه الخطوط الضوئ         عليها األلوان البرتقالية  

  . وقد بدت أكثر ضخامة واتساعاً  نظراً النعكاس السماء الزرقاء عليها،الزرقة

 على دراسة خـصائص      العمل قيماً جمالية تعتمد    تسبذه العالقة اللونية المتباينة أك    ه  

حيث اإلحـساس بـالبرودة والحـرارة ، والعتامـة       القائمة على العالقات المتباينة ،    األلوان  

كون الليل وعكست لنا    أوضحت المشهد الملون المتوهج في س     ا أن الخلفية القاتمة     كمواإلنارة،

  . الزمن الذي نشاهد فيه العمل 

اً بصرياً يتميز بالنعومة نعومة السماء الباسقة في        سهذا العمل ملم  لشعر المشاهد   يستو  

 معبراً عن   ،هفي خشونت فاوت  ت فإننا نتحسس ملمساً بصرياً ي     أعلى العمل أما في الجزء السفلي     

  . مباني وكل ما هو متواجد حقيقة تحت األرضية في بيئة العملخشونة ال

���W�W�W�Wوא����وא����وא����وא���א������א������א������א������ �� �� �� �

نتج عنهـا مـن     ما  مة على استخدام المرايا فعلياً و     يكشف العمل قيماً فنية تشكيلية قائ       

 قيمـاً    في هذا العمـل    ت فقد تحقق  .لكترونية ضوئية متحركة تحت تأثير محركات إ      انعكاسات

 خالل سـيطرة     من ،مالية خالل االتزان الضوئي الناتج عن االنعكاسات الضوئية المتحركة        ج

  وهو الجمع بـين الجـانبين       بما يخدم الهدف   ،الفنان على اتجاهات سقوط الضوء وانعكاساته     

 في األلوان الناتجـة      وتنوعات  الشدة والخفوت  فنرى تنوعات تفاوتت بين    ،   النفعيوالجمالي  

وئية ، فاأللوان تغيرت في صفاتها حيث التـدرج مـن االصـفرار إلـى               عن العالقات الض  

 التنـوع فـي     الفاتح والقاتم أيضاً   حيث   االحمرار مروراً بالبرتقاليات كما تغيرت األلوان من      

 المتدرجة من السواد إلى االحمـرار       األلوان القاتمة لب على الخلفية    مساحات األلوان حيث يغ   

  . من أعلى السماء إلى أسفلها 
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التآلف بين عناصره ومكوناته على الـرغم مـن         وفي هذا العمل مدى الوحدة      ويبدو    

 ككل  ك على العمل متأثرة بصرياً بما تراه       العناصر وتنوعها ، فعين المشاهد تتحر      هتباين هذ 

ت فـي اتجاهـات      والقيمة والشدة ، وأيضاً التباينا     تباينات في األلوان من حيث الكنه     رغم  ال  

   . تهاالخطوط وفي مساح

 المتميز حيث وضع عمله داخل الجو البيئي له         هويبين العمل براعة الفنان في أسلوب       

رؤية ، المجال في به  في المباني والطرقات المحيطة ى أجزاء من المدينة المتلئلئة المتمثلة   فنر

 في  أسهمت التكنولوجيا  كما ،يصبح رمزها الحي  رج في حياه المدينة ل    وبفضل هذا النظام يدخل الب    

  .  كما هو ظاهر في خاماته المستحدثة اج هذا العمل الحركي السيبرانيتيكيإنت

على تنفيـذ وتحقيـق       إن التكنولوجيا قد ساعدتني    «: ويؤكد شوفر هذا لمعنى بقوله      

  ( Davis , 1973. 121 ) » الفنية التي اعتمدت على الحركة وتفاعالتها ومفاهيميأفكاري

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  )٨٨شكل ( التاسع، العمل الفني

   Popper,1997,20  عن،م١٩٧٢، )الفضائي الديناميبرج ال(والس  شوفر، للفنان نيك    
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   )  ٨٩شكل (العاشر :  العمل الفني

  

  : بيانات العمل 

  بلجيكي  Luc pireلوك بيير    : اسم الفنان

  بيئة    :اسم العمل

  م ، الفنون الجميلة، بلجيكا١٩٦٥    :التاريخ 

   فورمايكا-مرايا  :مكونات العمل 

  سم ٢٤٠× سم ٣٦٠× سم ٣٦٠    :  أبعاد العمل

��W�W�W�Wא�����א�����א�����א����� �� �� �� �

فنانين الذين اهتموا بمسألة العمق والفراغ إضافة إلى الحركة من ال) لوك بيير(يعتبر الفنان

الفعلية التي تنتج من خالل المشاهد المتواجد أثناء رؤيته للعمل في المجال المحيط به ، وقـد             

  . استخدم في أعماله الكثير من الهيئات العاكسة كخامة فعلية فيها 

أسقفها ،بينما غطيـت الحـوائط   والعمل عبارة عن مرايا مستوية تغطي أرضية الغرفة و        

 وقد أدى وجـود المرايـا اإلحـساس       . بألواح الفورمايكا على شكل خطوط رأسية متوازية        

  ).٨٧، ١٩٩٢حسين، (بالعمق المنظوري ومضاعفته 

�	
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	�א���
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 لهذا العمل هو احتواء المشاهد داخل الفراغ المحصور بالحوائط المنعكسة           إن األساس البنائي  

ستوية الموجودة في أرضية وسقف الغرفة، وقد أدى تقابل المرايا إلى ترديـد             على المرايا الم  

متوالي لألشكال المحصورة بين المرآتين مرآة السقف ومرآة األرضية ، كما نرى تردد آخر              

للخطوط الجانبية الموجودة على الحوائط نتيجة لكيفية وضع الفورمايكا التي استخدمت علـى      

فالعمل هنـا يحتـوي     . زية، ليتحقق بذلك عمقاً منظورياُ كبيراً     الجدران في شكل خطوط متوا    

المشاهد الذي يتحول إلى جزء منه بمجرد تواجده داخل الغرفة، ويجد المشاهد نفسه وكأنـه               

معلق في فراغ ال نهائي  وفي بيئة غامضة لم يتعودها إدراكه العادي ، ويدفعه ذلك إلى تأمل                  

اس من خالل استخدام المرايا المستوية، فالمـشاهد يتـابع          البيئة الجديدة التي أوجدها االنعك    

  .بحرص التأثيرات الناشئة عن حركته وحركة باقي المشاهدين معه
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والغرفة تكتمل صيغتها التشكيلية وطابعها الجمالي المتجدد من خالل متغيرات المجـال            «

ـ         ل الحركـة  المرئي المحصور داخلها،حيث يعتبر المشاهد عنصراً أساساً يضفي علـى العم

  ).٨٨، ١٩٩٢حسين،  (»واإليقاع وعدم الثبات على تكوين محدد
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سفة الفنان المعاصر الذي يعيش داخل مجتمع متحرك دوماً، فهو يرمز           هذا العمل يعكس فل     

للحياة الدينامية المتجددة الغامضة والمثيرة بمفاجآتها مستلهماً من المرايا المستوية بما تحمله مـن              

  . خصائص فيزيائية مرتبطة بطبيعة الضوء لتحقق تلك المعاني والرموز 
 

  

  )٨٩شكل (العمل الفني العاشر، 

  ٨٧، ١٩٩٢حسين، سعيد سيد ،  م، عن١٩٦٥، )بيئة(للفنان لوك بيير، 
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  )٩٠شكل (  عشر الحادي : العمل الفني 

  

  : بيانات العمل 

  .ألماني) م١٩٩٠-١٩١٢( Adolf Luther دولف لوثرأ    : اسم الفنان

  مرايات    : اسم العمل

  م١٩٦٨      :التاريخ

  رايا المستويةالم : مكونات العمل

��Wא����� �
 يغلب عليهـا التـأثر      ،بالحركة التي طورها على أوجه متعددة     ) لوثر(تميزت أعمال     

بالبيئة المتواجد فيها العمل، حيث الحركة الفعلية للمؤثرات وانعكاسها على أسطح أعماله التي          

أنواعها المختلفـة    التي تعتبر المرايا ب    ،استخدم فيها أنواع مختلفة من الهيئات العاكسة للضوء       

  .جزءاً فعلياً فيها

 الفعلية  لتحقيق الحركة ) المرايا المستوية   (  في هذا العمل نوع      )لوثر(استخدم الفنان     

 يجعل كل ما يقع في      سياً ويحملها إطار مربع ، مما      على هيئة شرائح كثيرة مصفوفة رأ      فيه،

   الفنـان   ذات ى وقـوف  نرو .عكس في كل شريحة فتظهر صوراً متكررة له       مجال رؤيتها ين  

�KKKKأمام العمل وقد تكررت صورته بكيفيات مغايرة عن الحقيقة �� �� �� �

�	
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 على ديناميكية الحركة التي يحدثها اإليقاع المتكـرر         لهذا العمل  األساس البنائي    يقوم  

اليه قائمة علـى طبيعـة      ملشرائح المرايا التي صفت بشكل رأسي متكرر فحقق بذلك قيما ج          

ذلك إلى انعكاس كل مـا      أدى  حين تناولها بكيفية معينة      ، المستخدمة في العمل   يئة العاكسة اله

 سواء كانت تأثيرات ناتجة عن حركة المشاهد أمـام          ،يقع في مجال الرؤية بتأثيرات متنوعة     

نعكاس صورة المـشاهد لـه   إ« فنرى في العمل  نية ، و لو كانت تأثيرات ضوئية أ    وأالعمل ،   

، ١٩٩١خليفـة،    (» تحركه أمام العمل وزاوية رؤيتـه لـه        بأشكال وقطاعات مختلفة حسب   

 حيث التبادل بين األشـكال      ، القيم الجمالية  الفراغ دوراً بارزاً في تحقيق تلك      ويلعب   ،)١١٦

ـ         بشكلها المغاير للواقع   المنعكسة على أسطح الشرائح    صورته  وبين الشكل الـذي يظهـر ب

   . بين كل شريحة وأخرى الحقيقية في الفراغ الكائن
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����حيث ،مفاهيم جديدة في العمل التشكيلي    أدي إلى ظهور    هذا العمل أضاف فكر معين        

  البـسيط، سلوب القائم على اإليقاع الحركي المتكرر للـشكل الواحـد  التوافق بين الفكرة واأل  

ية  جمال قيموقد توصل الفنان إلى تحقيق ، فقد تعددت مظاهر الرؤية وتنوعتوبالرغم من ذلك

تنوعت المظاهر البـصرية    ف التكرار الحركي الذي يؤكد على المضمون التعبيري         تمثلت في 

�.واختلفت �� �� �� �

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  )٩٠شكل ( عشر، العمل الفني الحادي                        

  ١١٨، ١٩٩١  إسماعيل شوقي، عن خليفة،م١٩٦٨ ،)مرايات(للفنان أدولف لوثر،  
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  ) ٩١شكل (    عشر الثاني:العمل الفني 

  

  : بيانات العمل 

  .ياباني) - م١٩٢٩( AIKO .Miyawaki وكييكوماياك    : اسم الفنان

  تكوين   :اسم العمل

   ، اليابانم١٩٦٩      :التاريخ

  مرايا ، نحاس   : مكونات العمل

  : أبعاد العمل

��Wא����� �

 بـين   يئة لخلق حـوار    من الفنانين الذين استهوتهم الب     )مايوكي(لفنانة اليابانية   اتعتبر    

 أسطح عاكسة لتحقيـق     وقد استخدمت الفنانة  . العمل الفني والحيز الفراغي الذي يوضع فيه        

 ، لتعكسه بكيفيات مختلفة واتخذت من عمارة تلك الهيئات وبنياتها         ،امتدادات الفراغ في البيئة   

  . منطلقاً لتحقيق صيغاً جمالية من خالل رؤيتها المعاصرة الخاصة 

 والمربعة المثبتـة     إنشاء مجموعة من المرايا المستوية      المختار يعتمد على   والعمل«  

ر مربع  ومحاطة بإطا)١١٦، ١٩٩١خليفة،  (»على سطح واحد بزوايا ميل واتجاهات مختلفة

  .  داخل دائرة نحاسية مفرغة من النحاس ومثبت من زواياه األربع

�	
��Wא��� �

 حيث النظام الهندسي ،الدائرةكل المربع ولقد بني العمل على أساس هندسي قوامه الش      

 ويشعرنا العمل   ، على عالقة التماس بين زوايا المربع واإلطار الداخلي للدائرة المفرغة          القائم

  .من الزخرفة اإلسالمية الهندسية القائمة على تكرار الوحدة أنه مستلهم

اطعـات كثيـرة     تتجه إلى المربع الذي يحوي تق      وبمجرد النظر إلى العمل فإن العين       

وية ، هذه التقاطعات أدت إلـى       ومتعددة من الخطوط المستقيمة المصنوعة من المرايا المست       

شكل المربع وبالتالي فهي تعكس قطاعات مختلفة من األشكال واأللوان واألضـواء            ترديد ال 

  هذا العمل المشاركة الفعلية من قبل المشاهد ممـا         كما يعتمد الموجودة في مجال رؤية العمل      

  .  لخلق لغة تشكيلية غنية باالحتماالت ة التنوعات الحركيمزيد منيؤدي إلى 

� �
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���Wوא��א����� �

  وبين االهتمام بحساسية العين عند اسـتقبالها    التأثير التكنولوجي   بين يجمع هذا العمل    

 فـي العمـل     ولت الفنانة المرايا كخامة فعليـة     قد تنا  و ،جواء واحدة  في ظروف وأ   ،للمرئيات

م جمالي ومفهوم واقعي في نفس الوقت ، كما اهتمت بتحقيق تجربة بصرية بين العمل               بمفهو

كل ما هـو تقليـدي فـي أسـلوب           من    لغة التشكيل    وسعت إلى تحرير  الفني والجمهور ،    

�����.واستخدام الخامات  �� �� �� �

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩١شكل ( عشر، العمل الفني الثاني 

  ١١٨، ١٩٩١  إسماعيل شوقي،يفة، عن خل،م١٩٦٩، )تكوين(للفنانة اكيكومايوكي، 
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  )٩٢شكل( عشر الثالث: العمل الفني 

  

  : بيانات العمل 

 .أمريكي) م٢٠٠٤-١٩٢٧( Billy Kluver وفرلكبيلي     : اسم الفنان

  ) منظر خارجي للمبني (  البيبسي كوال مبنى   :اسم العمل

  م١٩٧٠    : التاريخ

   مرايا اسحب صناعية    : العمل مكونات

   قدم ٧االرتفاع     : العملأبعاد 

��Wא����� �

� �� �� ��  Experiment )��������� التجريبية وهي اختصار(E.A.T )مؤسس جماعةهو « )كلوفر(����الفنان�

in Art and Technology)�   وقد تكونت هذه الجماعة من مجموعة من المهندسـين والفنـانين

  ) . ٢٤٨، ٢٠٠٠سالم، ( . »والعلماء والمعماريين

 لجماعة التجريبية لتصميمه وتنفيذه،   ا أن يجمع أعضاء     لفنانوفي هذا العمل استطاع ا      

 من اً الذي يعد واحدPepsi –Cola)  بيبيس كوال( وهو عبارة عن صرح مخروطي لشركة 

 في الشكل  وذلك،ة والضوئيةوظيف التقنيات التكنولوجية الصوتيها تفيأوائل األعمال التي يتم 

   . األداءالمخروطي الذي يمثل هيكل 

� �� �� ��  صنعت في القرن العـشرين ،        مرآة من الداخل تعتبر أضخم مرآة       الفنان  استخدم وقد�

ارتفاعـاً ،   ة ذات التسعين قـدماً      سمة ذات األبعاد الثالثة في القب     بحيث تظهر العروض المج   

 بعض النقاد   حتى أن « ،ة الجناح ، وهي تتهادي بلطف فوق قب     وكذلك وجود السحب الصناعية   

 KKKK(Davis,1973,137)»كارات التكنولوجية في القرن العشرينمن أعظم االبت وصفها بأنها

  : التحليل 

ه تـصميم فـي    و ، حجمه الكبيـر    في يكمنوجمالياته  ن األساس البنائي لهذا العمل      إ  

لى المثلث حاد الزاوية     المخروطي، حيث ظهر التصميم في عالقات هندسية قائمة ع         يهندسال

 حدوث تنـوع    كسارات أدت إلى  رة ، هذه االن   من الخطوط المنكس  ترد في إيقاع    و الذي تكرر 

 التي تـدور    ةلسحب الصناعي م والفاتح ، والتي تأثرت بدورها بحركية ا       في العالقات بين القات   



���� 

)٢١٨( 

 فالفنان هنا يوجد عالقة حقيقيـة       ،نهائياللني ا  في الفضاء الكو   حولها فبدا العمل وكأنه معلق    

  . أساليب اإلنتاج من ناحية أخرى بين الشكل والوظيفة من ناحية وبين الشكل والمادة و

 بحيث  ،ر التكنولوجيا للفن  يصور هذا العمل الضخم قدرة الفنان المعاصر على تسخي          

 وإنما هـي توظيـف      ،لمي لتقنياتها وع من التطبيق الع   صبح فيه مجرد أداء ميكانيكي كن     ال ت 

شاركاً فـي   ماً  الجمهور ليصبح جزء  و  العمل حداث نوع من اإلبهار والتوحد بين     إلنجازاتها  إل

أن هدف الفنانين كان في هذا العمـل        « : ويؤكد كلوفر  . وليس مستقبالً له     ، الفني لمئية الع بنا

هو تأكيد مدى أهمية مشاركة المشاهد في االختيار والمسؤولية والحرية والتفاعل اإليجابي في 

 والتـي هـي     ،ة فالمرايا التي صنعت منها القب     ،)٢٤٨،  ٢٠٠٠سالم،  (» عالقته بالعمل الفني  

 نجدها بقدراتها وخصائصها المثيرة قد شاركت الجمهـور دون إرادتـه            بمثابة أسقف للمبنى  

 حيث يكتشف الزائر ما يـراه مـن         ، الضوء المقصودة في المجال الكلي للعمل      اتتحت تأثير 

  . يجابي بحيث يصبح جزءاً منه يؤثر ويتأثر به إخالل خبراته الخاصة ، فيحدث اتصال 

  : حكم والالتفسير

وسـط  الاصر من خـالل      حيث رؤية العن   ، العمل رؤية غير مباشرة لألشكال     يوضح  

 وهي رؤية تختلف كثيراً عن الرؤية في الظـروف العاديـة ،             ، الناتج عن السحاب   يضبابال

كمـا  . إلى درجـة الغمـوض    يصل  اً  أحيانوساط من صعوبة اإلدراك بل      حيث تزيد هذه األ   

 وبين  ، حيث الدمج وإزالة الحواجز بين الفنان والحرفي       تهالعمل فلسفة العصر وتطورا   يعكس  

صبح ال يستطيع في كثير مـن األحيـان أن          الفنان والمهندس والعامل من منطلق أن الفنان أ       

 ألن المهنـدس أو     ،ن توفرت له اإلمكانـات     حتى وإ  ،يتعامل مع متطلبات التكنولوجيا بنفسه    

 ه تـساعد  ، بخبرات جديدة وتقنيات مستحدثه     سوف يمداه  ،ن يعمالن مع الفنان   للذيالمعماري ا 

  . بسطبلورة أفكاره بصورة أسهل وأسرع وأعلى 

لوجيـا  امتزاج عالقـة الفـن بالتكنو      قائم على  أساس       وأخيراً فإن هذا العمل    وأوالًً  

إضافة إلى اسـتخدام المرايـا      مستحدثة  ع بين أكثر من مؤثرات       وتفاعلها حيث الجم   ،الحديثة

 الخاصة ية أساسية في العمل لتحقيق تلك المؤثرات من خالل رؤية الفنان   وتوظيفها كخامة فعل  

�����.بأن العمل الفني هو حقل تجارب من الخيال العلمي النابعة من إيمانه   �� �� �� �
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  ) ٩٢شكل ( عشر، العمل الفني الثالث                        

  Davis,1973,138 ، عنم١٩٧٠ ،) البيبسي كوالمبنى(وفر، للفنان بيلي كل
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  )٩٣شكل (   عشرالرابع : العمل الفني 

  

  : بيانات العمل 

 .أمريكي)  -م١٩٦٢ (Gordon Brown ردن براونو ج    :اسم الفنان

  تكوين مبهم      :اسم العمل

  م١٩٧٤    : التاريخ

  .مرايا ، جسم من األكريلك   : مكونات العمل

  سم٦٢,٥× سم ٩٣,٥     :أبعاد العمل

��Wא����� �

 بقدرته البارعة على التوظيف التكنولوجي للخامة كأسـاس         )براون(لقد تميز الفنان      

يرية الجمالية التي كسة المتنوعة لتحقيق القيمة التعبد العا شكيل الجمالي وعلى استغالل الموا    للت

  . يبحث عنها الفنان 

ن تي بسطحي مـرآ   ه طرفي  شكالً مجسماً يشبه المستطيل يتصل     وفي هذا العمل نرى   «  

  المرايا األصلي  على سطحي       استمرارية الشكل   إلى  انعكاسه  موضوعين بزاوية قائمة أدى   

 »ية التقاء السطحين  واببعضه حول مركز تمثله حافة ز      مكوناً شكالً مدارياً متصالً      ،المستوية

(Nicholas, 1974, 42)   

�	
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كونة نتيجة تقابـل    تلمور ا  حول خواص الص   هتبنى الفنان عمله مستفيداً من خبر     لقد    

 مع األشكال ، فنتيجة لوضعية الشكل المجـسم نجـد أن             المستوية سطح العاكسة وتجاور األ 

،  أسطح المرايا المستويةنعكاس لألجسام على  الحجمه قد تضاعف عن حقيقته بسبب خاصية ا       

لخيالي  الحقيقي مع الطرف ا     إلى تقابل طرفه   دى هو ولكن بوضع معاكس أ     ر الشكل كما  فظه

رى القة جديدة بين الشكل والفراغ ،فنتكمن في نشوء ع   جمالية    محققاً قيمة  ،لوهمي المعكوس ا

 هـذا   أدىايا،ن التقاء والتماس الشكل مع المر     عتكون مستطيل من الفراغ المحصور والناتج       

يد الـشكل   د على تر  اً قائم إيقاعتحقيق   إلى    العمل ، كما أدى     في االلتقاء إلى سيادة هذا الجزء    

ات التي نراها خلف الشكل وفوقـه        في الفراغ  ترديداغ المحصور داخله ، وأيضاً هناك       والفر

ـ كرارهيميناً ويساراً وت    من أرضية المكان   ونتيجة اللتقاء زوايا المرآتين الممتدتين    أسفله ،   في  و ا م
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   Nicholas,1974) (43 . الفراغ  الشكل المجسم كأنه معلقاً فيبداتين،نتيجة النعكاس سطحي المرآ

���Wوא��א����� �
هذا العمل استمد آلياته من خصائص وصفات المرايا المستوية بمظهرهـا الحـسي               

يرية والجمالية لم تكن لتتحقق بهذا      القيم التعب ف ،العاكس التي استوحى منها الفنان بنائية العمل      

 بشكلهاشياء  عكسها لأل و التي تمتاز باستقامتها     ،مستويةاستخدام المرايا ال  خالل  من  الشكل إال   

  .الحقيقي

 باعتبـار  ،فالقيمة الجمالية البارزة للعمل هنا تكمن في توظيف الفنان المعاصر للمادة            

  . أنها هي ذاتها أساس للتشكيل الجمالي 

 من الجانب الخيالي الذي يظهر بوضوح في مظهـر الـشكل            كما أن العمل ال يخلو      

 على تمثيـل    التي تؤكد ؤية الفنان لألشياء    ا ازدواجية في ر    في الهواء فهن   جسم وكأنه معلق  لما

 نوع من الخيال     وفي نفس الوقت إضفاء    ، وقتية الحقيقة واألشياء لتعبر عن أفكار وتصورات     

  .إحداث عالقة بين الشكل المرئي والمكان الذي يوجد فيه القائم على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩٣شكل ( عشر، العمل الفني الرابع

  Nichol,1987, 74 عن ،م١٩٧٤، )بهمتكوين م( جوردن براون ،  للفنا
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  )٩٤شكل (  عشرخامس ال: العمل الفني 

  

  : بيانات العمل 

  .إسرائيلي)  -م١٩٢٨(Yacov Agam ياكوف أجام    : اسم الفنان

  عمل نحتي مصقول      :اسم العمل

  م١٩٧٨      :التاريخ

   برونز ، مرايا    :مكونات العمل

  : أبعاد العمل

��Wא����� �

ما  الرسوم المسطحة    يستلهم من  إلى النحت ولكنه     )جامأ(ئي  لفنان البنا ل أعمال ا  تمي«   

  (Metken,1967,40) »جمالية قائمة على خصائص الهيئات العاكسة للضوءقيماً  يحقق

هذا العمل عبارة عن نحت مصقول مركب يتكون من مكعب مصنوع مـن المرايـا                 

 كيفية  لة العرض، ويظهر فيه   منتصف صا  في    العمل ع ووض ،فوقه كرة بنفس أبعاد المكعب    و

 من خلفيات وأرضيات ، فنتيجة لوضع العمل لكل ما يقع في مجال رؤيته هيئاتهعكس أسطح 

على أرضية مسطحة تحمل عناصر خطية متوازية ومائلة تحمل ألوانـاً سـوداء وحمـراء               

انعكست على المكعـب والكـرة بكيفيـات        قد   فإننا نجد أن هذه الخطوط       ،وبرتقالية وصفراء 

، كما يوجد مثلث ذي زوايا حادة في الجزء األيمن للعمل وقد انعكست صورته علـى                مختلفة

  .الشكل الكروي

  

  : التحليل

 التـي   ه األشكال الهندسية ليؤكد من خاللها البعد الثالث في أعمال         )جامأ(لقد وظف   «   

ـ              شاركة تعتمد على الحركة داخل المجال الفراغي وذلك من أجل إعطاء الفرصة للمشاهد للم

التفاعلية مع العمل والذي أحياناً ما يصل دوره إلى إعادة تنظيم المفردات والعناصر التشكيلية         

 وظـف الفنـان سـطحين       وفي هذا العمل  ). ٢٨٦،  ٢٠٠٠سالم،  (» داخل العملية اإلبداعية  

ـ        ،امةوفي الخ  ، في الشكل الهندسي لهما    عاكسين مختلفين  ي  هذا االختالف أدي إلى تنـوع ف

هد تأثيرات بـصرية حركيـة      يكتشف المشا ل ،عكاس البيئة المحيطة في مجال الرؤية     كيفية ان 

كـرة رغـم أن     لافـي   ما هي عليه    ع األشكال المنعكسة على المكعب مختلفة        فنرى ،متجددة

 سطح الكرة المحدب استقطب فإن جمعت بين الشكلين المركبين فوق بعضها،    ،ة واحدة األرضي



���� 

)٢٢٣( 

ة بصورة مصغرة مـضغوطة شـديد    ت انعكس محيط التي  مجال الرؤية ال   مساحات واسعة من  

 كما اتخذت أبعاداً للمكان المنعكس على الـسطح         ،وير ، حيث تقوست الخطوط المستقيمة     التح

ة االنعكاس الـضوئي    يأعماقاً محورة تزداد شدتها على األطراف مستثمراً الفنان بذلك خاص         

ة في البؤرة الرئيـسية فـي وسـط         نقطة التقاء األشعة المنعكس    فنرى   على المرايا المحدبة    

 على سطح الكـرة      الزوايا الحادة، وقد انعكس     ذي  المفرغ ة المثلث  ظهرت صور  كما ،المرايا

بينما يبدوا المكعب العاكس للوهلـة      جزءاً من بيئة العمل،      الفنان على مجال الرؤية      ليضيف

 على الـرغم    ةاألولى امتداد لخطوط األرضية بعد أن اكتسبت أسطحه نفس تفاصيل األرضي          

يـة  واوقد أكد هذا االنطباع ز.  كل وجه من وجوه المكعب ينقل قطاعاً مختلفاً للمجال           من أن 

 المكعب رغم أبعـاده     في اإلحساس بتسطيح   ، كما ساهم ذلك      التصوير التي التقط منها العمل    

    . الثالثة للحقيقية وفي ظهور الهيئات العاكسة أكثر اندماجا مع بيئتها 

 حـين يـصبح      العمل داخل المجال الفراغي له      حركية لعمل مدى تأثير   ويوضح ا  «  

عاليـة  تكون موجة جديدة من الففت، ( Retchardt, 1968, 34 ) » العملالمشاهد جزءاً من بنائية

  .عالقاته بنائية العمل والبصرية لدى المشاهد وتكتمل

  :  والحكمالتفسير

 يمثل غاية العمل ومـضمونه      التي رأيناها  ي للعمل بالطريقة األدائية   إن البناء التركيب    

 البصرية المنعكسة على الهيئات     الصورالفنان   الً مستغ ،لذي يوصل به إلى حالة من الدينامية      ا

عبر عن الحقيقة فـي الفـراغ والزمـان          إلى ابتداع واقع جديد ي     العاكسة للضوء ، مما أدى    

ئة وفـي   البيالعمل نجده قد استقطب      فهذا   ،الحقيقيين وتشكيل العمق الال نهائي للفراغ المطلق      

 من خالل كيفية اتساق وارتبـاط وامتـداد         ميجستنفس الوقت عمل على التمويه الظاهري لل      

    ).١١٧، ١٩٩١خليفة، (» عناصر األشكال على أكثر من سطح

 على المستويين مـستوى الحركـة       في تحقيقه للحركة  الفنان  قدرة    العمل  لنا       كما عكس 

 بها أعمال فناني الخداع البصري حيث الخطوط واألشكال الثابتة على           تي اتصف التقديرية الت 

ـ       فهو مستوى الحركة الفعلية الناتجة     أما المستوى الثاني     ية،األرض و  بفعل تواجد كل مـا ه

بـصورة  ) الفن البصري   (،  ) الفن الحركي (ة  متحرك في مجال رؤية العمل، فيمكن استخدام عبار       

شكال الفن واالهتمام بحـساسية     والذي يجمع بينهما تأثير التكنولوجيا على أ       متبادلة في هذا العمل،   

ا للـضوء وتعمـل كمثيـر        تتمتع بخاصية عكسه   خاصة تلك التي  العين عند استقبالها للمرئيات ،      

  .  ومضمونه ليعبر الفنان عن فكره، لهابصري من خالل االستخدام الفعلي
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  )٩٤شكل ( عشر، سالعمل الفني الخام   

، إسماعيل شوقي خليفة،   عن،م١٩٧٨ ،)عمل نحتي مصقول(للفنان ياكوف اجام،   

١١٩، ١٩٩١   
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        حتليل أعمال ا
موعة الثالثة حتليل أعمال ا
موعة الثالثة حتليل أعمال ا
موعة الثالثة حتليل أعمال ا
موعة الثالثة 
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  : العمل الفني-

  

   عشرالسادس

  

  )٩٥شكل (

  

  كاسوبابلو بي

  

  )م١٩٣٢(

  )م١٩٥٠(  جهامن كونبين  )٩٦شكل (  السابع عشر  : العمل الفني-

  )م١٩٥٦(  شرإمايرتس كورنليس   )٩٧شكل (  الثامن عشر  : العمل الفني-

  )م١٩٦٩(  فيكتورفازاريلي  )٩٨شكل (  التاسع عشر  : العمل الفني-

  )م١٩٧٣(  لوكاس ساماراز  )٩٩شكل (  العشرون  : العمل الفني-

  )م١٩٩٦(  ريتشارد ايستس  )١٠٠شكل (   والعشرونالحادي  : العمل الفني-

  )م٢٠٠٤(  رون كليمان  )١٠١شكل (   والعشرونالثاني  : العمل الفني-
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  )٩٥شكل ( عشرالسادسالعمل الفني 

  : بيانات العمل 

  .أسباني ) . م١٩٧٣ – م١٨٨١ ( Paplo Picasso بابلويكاسو    : اسم الفنان

  . امرأة أمام المرآة     : اسم العمل

  .م١٩٣٢    : التاريخ

  .زيت على توال  : العملمكونات

��Wא���� �

ليه بجانـب الفنـان      ويرجع الفضل إ   ،التكعيبة من رواد فناني الحركة      )بيكاسو(يعد    

حيث تعـاون   « ، في نمو التكعيبة وازدهارها    )م١٩٦٣ – م١٨٨٢( G.Braque براك   جورج

���������) .١٤٣، ١٩٨٣عالم، ( . »براك مع بيكاسو في إخراج المذهب التكعيبي إلى الوجود �� �� �� �

 عـدة   وأنجـز وقد استخدم الفنان بيكاسو المرايا في الثالثينات من القرن العـشرين              

  .  سطح العملإلثراءمها من إمكانات المرايا في تكرار الصورة، وذلك هلوحات استل

يظهر استخدام بيكاسو    ) آةالمرامرأة أمام   ( م العمل المختار    وكما هو واضح من اس      

  . للمرايا حيث تناولها كموضوع للفن 

 حداهاإ  يمثل  حيث وأيسرأيمن  :  نصفين   نظر إلى اللوحة نجد أنها قسمت إلى      وعند ال   

 في المرايا ، وقد حرص الفنان على إظهار العمل بأسلوب زخرفـي             انعكاسهاالفتاة واآلخر   

قد اعتمد الفنان على عنصر الخط وإظهـاره        ف����FFFF١EEEE)الوحشي ( اإلتجاهبأسلوب  ���� يذكرنا ،تجريدي

يتـضاد  بشكل واضح ومبالغ فيه كما استخدم عالقات لونية متضادة مثل اللون األحمر الذي              

 استخدم الفنان عالقات لونية متقاربة أو متجانسة ، مثل اسـتخدام اللـون               كما ،مع األخضر 

كما يظهر  . دسية  حمر من تقاطعات هن   بجوار اللون األ  تارة وأخرى   األصفر بجوار األخضر    

  .  بشكل ملموس في العملاألسلوب التجريدي

    

  

                                                 

اإلفريقية والبدائية والفطرية، وفنون (وهو اجتاه اهتم بالفنون املتحررة «) م١٩١٠- ١٩٠٠ ( Fauvism: جتاه الوحشياال) ١(              

 وميثل اجتاهاً ثورياً جديداً يف استخدام األلوان غري ،وهو يعترب من الرتعات الفنية املهمة اليت ظهرت يف القرن العشرين) األطفال

  .)H.Mattisseهنري ماتيس (ومن أهم فناين االجتاه ) ١٢٨، ١٩٧٣عالم،  (.»املمزوجة مباشرة على اللوحة
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، وقـد    وغرابته ايا باحثاً عن موضوع للفن له جديته       للمر )بيكاسو(تعكس هذه اللوحة تناول     «

خالل التنوعات الخطيـة     من   ،حقق العمل قيماً جمالية من خالل عالقات التضاد اللوني أيضاً         

   ، وبذلك (Frank,1985.18) »عيتهالتي كست العمل الفني وأبعدته عن واق

 عمل وجودها على تقـسم فـراغ        ي تقوم به المرايا في التكوين فقد       أهمية الدور الذ   عكس لنا 

ـ اللوحة إلى نصفين ، استطاع الفنان بما لديه من خبرات في الربط بينه             ـ ا ودمجه م ا فـي   م

 ، الخط  اللون،  من خالل عالقات   ، جمعت ما بين شكل الفتاة وصورتها في المرآة        كليةصياغة  

  . والمساحة 

ن النـصف    ، حيـث إ    Symmetrical  تكوين هذا العمل نوع من التماثل      يونجد ف   

 التقليدي وذلك نتيجة  لم يتحقق بمعناهالمساحة إال أن التماثلاأليمن يساوي النصف األيسر في 

 النصفين ، ممـا عكـس لنـا         مساحات والخطوط المتواجدة في كال    ين ال للمغايرة الواضحة ب  

مـن الواقـع    ة   رؤية تخيلية مستمد    بذلك قق ح ، كما  الفنية  لعناصره هأسلوب الفنان في تنظيم   

  .المرايا المستويةالمنعكس على أسطح 

����Wوא��א����� �

 ومن خاللهـا    ،ملهذا الع إن اتخاذ الفنان المرايا كموضوع للفن هي نقطة البداية في             

 حيث توزيع   ،كما حقق العمل قيماً فنية متمثلة في االتزان       .  جديدة للتكوين    ةحقق الفنان رؤي  

الخطوط واأللوان في تناغمات متباينة ومتكررة ، وكذا نجدها في الخطوط التي التفـت فـي    

   .في وحدة متألقة مرن وهادئ يسير إيقاع العمل، والتي عبرت بدورها عن أجزاءجميع 

 أسلوب مثير يحقق تعدداً لزوايا الرؤية، غير أن الفـراغ            إلى )بيكاسو(وقد توصل   «  

يس صورة منعكسة   أمامنا الفتاة ذاتها ول    حيث أظهر    ،سطحاً وضيقاً  في اللوحة يظل م    الوهمي

 الجانبيـة والمنظـر     لزاويةا :من ثم فإن اللوحة تعرض علينا الصورتين      . ياعلى سطح المرا  

أيهما / يا التحريف ، مما يستدعى في المشاهد التساؤل          المرا انعكاساعف  ، وهكذا ض  األمامي

  ).١٦٣، ٢٠٠١عطية،  (»الفتاة الحقيقية ؟ 

 الفنان بذاكرته    عندما تعدى   بطابع رمزي  ت اتصف وبهذا المعنى نجد أن هذه الصورة       

  .الزمن المحدود إلى ما وراء الزمن 

ووصلت صيغته في التمرد    ،فتاة وجسدها ما يؤكد هذا المعنى تحريف الفنان وجه ال       و   

على المشاعر التقليدية والظاهرية إلى حد الغموض ، فوجه الفتاة اليمنى بدا شـاحباً مغلفـاً                
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بقسوة كامنة والتشوهات التحريفية في الوجه جعلته أقرب إلى وجه رجل ، وبذلك فإن هـذه                

كما أكدت أنه ليس    ، وحاني كوجود حسي يتناسب مع العقل       الصياغة عبرت عن مضمون ر    

  .أو أي أداء تقليدي قواعد أو عادات أو آليات نللف

إن سمة الخيال يغلب على طابع هذا العمل والذي استلزم من الفنان الحديث التحول في طرق 

   .األداء التقليدي، فكانت المرايا المستوية هي أداة ومفتاح ذلك التحرير والتحول 
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  )٩٥شكل (العمل الفني السادس عشر، 

 Frank, 1985,(50) لوحة، عن م١٩٣٢، )مام المرآةامرأة أ(للفنان بابلو بيكاسو، 
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  )٩٦شكل ( السابع عشرلفني العمل ا

  

  : بيانات العمل

  .أمريكي) م١٩٧٥-١٩٠٩( Cunningham Benجهام ن كونبين    : اسم الفنان 

  .  تصوير زيتي     : اسم العمل

   . م١٩٥٠    : التاريخ

    .ألوان زيت على قماش    :مكونات العمل 
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، لوب البناء فـي الفـراغ      تعكس أس  أعماالًتينات   في فترة الس   )جهامنكون(أنتج الفنان     

 أعمال ناتجة عن المعطيـات البنائيـة  وهي «عتمد فيها على التركيب والبناء والتأليف  حيث ا 

والوسائل األدائيـة   ... التي يقوم بها العالم الفيزيائي بالطريقة التي كشفت عنها العلوم الحديثة          

   ).٤١٣،٤١٤، ١٩٧٨عبد الحليم،  ( »المستحدثة

م منها  ه واستل ،يليةبعض أعماله التشك   المرايا في إنتاج     )نجهامنكو(وقد استخدم الفنان      

ترجم من خاللهـا   ي،يةمللتصويرية معبراً بذلك عن عقلية ع في صياغة لوحاته اأسلوباً جديداً 

  .المحيطةالبيئة 

 معاً في زاوية قائمـة ،  ن مستويين من المرايا المستطيلة   ويمثل العمل المختار سطحي     

حمر والبرتقالي واألصفر   نرى األ ، ف  عليه أشكال هندسية بألوان مختلفة     طبعهما  وكل سطح من  

عكـاس  والبني بدرجات متعددة ، ومن خالل الوضع القائم الموجود بين الـسطحين يـتم ان              

 من خـالل    ، بحيث يظهر كل سطح مختلفاً عن أساسه التكويني        األشكال على السطح المقابل   

  . لعمق الفراغي تداخل األلوان واألشكال واإلحساس با

��	
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ن األشـكال   الضوئي على األسطح المستوية حيـث إ      يظهر العمل خاصية االنعكاس       

ـ     ،مساحاتها وأ دلة بين السطحين لم تتغير أشكالها     الهندسية المنعكسة والمتبا   ا  ولم يحـدث فيه

ـ       وثبات رغم تداخ   رصانة ة ذا عاماً مما أظهر التكوين     تحوير ي الت األشـكال واأللـوان ف

وقد اعتمد الفنان على استخدام المساحات الهندسية مثل المربع والمستطيل والدوائر           . بعضها

 القـائم علـى      الهندسي  على األسلوب التجريدي   ية التكوين قاً بذلك اتجاهاً يعتمد في بنائيته     محق

  . اإلحساس البصري 
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في ساسـي يبـدو    ولكن االهتمام األ    الفنان بالمساحة يعادل اهتمامه باللون ،      اهتمامو  

  ) . اللون والمساحة ( التناغمات المتبادلة بينهما 

ثراء هذا العمل حيث التباينات اللونية بـين        لعب الضوء والظل دوراً هاماً في إ      ولقد    

م الذي نراه متركزاً في الجانب األيمن من العمل، وبين الدرجات المتدرجة إلـى الفـاتح              القات

 إلى إحداث تنـوع فـي المـساحة الكليـة     األيسر ، مما أدى جهنا إلى الجانب    اتكلما   فاألفتح

  . للصورة أي في شكل التكوين ككل 

���Wوא��א����� �

إن خاصية االنعكاس الضوئي المتمثلة في استخدام المرايا المـستوية هـي نقطـة                 

 في العمـل ،     ر نحو تحقيق الرؤية التخيلية    االنطالق األساسية التي انطلق منها الفنان المعاص      

 بل ترجع إلـى     ،ة مادية  ليست حقيق  فاألشكال المرئية والمنعكسة على أسطح المرايا المستوية      

 المقابلة للسطح العاكس وإلى إدراكه الحسي للنظام الذي خـضعت لـه المرايـا               عين الرائي 

فيات التي تفاعلت بها     في الكي  ى أثر  مما ، التي عكست األشكال الهندسية المقصودة     ،المستوية

 مجرد أشـكال     دالالت جديدة ولم يعد التكوين      العمل  كما عكس  ، األشكال ا مع تلك  هذه المراي 

 المرايـا التـي     مصدره اومتأللًئ اً مظهراً حسياً شفاف   فالمشاهد يستشعر  ،منعكسة على المرايا  

فاء مظاهر جديدة ضفي إفأثبتت بذلك دورها ، تأثرت وتفاعلت بالمجال البصري المتواجدة فيه

�����.مل الفني التصويري بل ومثيرة في الع �� �� �� �
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  )٩٦شكل (العمل الفني السابع عشر، 

   ١٩٩١،١٢٠خليفة، إسماعيل شوقي ، : م، عن١٩٥٠، )تصوير زيتي(للفنان بين كوننجهام، 
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  )٩٧شكل ( ثامن عشرالعمل الفني ال

  

  : بيانات العمل

  .هولندي )م١٩٧٢-١٨٩٨(Maurits Cornelis Escher شرمايرتس كورنليس إ: اسم الفنان 

  معرض الرسم  : اسم العمل

  م١٩٥٦    :التاريخ

  ليثوجراف: مكونات العمل 

  سم٣٢٠ × ٣١٥  : أبعاد العمل 

  : الوصف

 والثانية استمرت )م١٩٣٧( إلى مجموعتين ، األولى قبل عام)شرإ(تنقسم أعمال الفنان  

ـ فوإظهار الحقيقـة المخ   وفي المجموعة األولى نجده شغوفاً بتأكيد        ،حتى وفاته    ة لألشـياء،  ي

ة في الواقعية إال أن تركيب العناصر ووجودها في الفراغ لـه فـرادة               مفرط رسومه فكانت

 بعديـة فـي     بازدواجيـة ر المستخدم في تركيبات األشكال يعطي إحساساً        فالمنظو« ،متميزة

  )٢٥١،  ١٩٧٧،  وصفي (.»الشديد والبعد الالنهائي في آن واحد      ، تتمثل في االرتفاع     الرؤية

حيث اسـتفاد مـن إمكاناتهـا       « الثانية نجدها أعمال تتناول المرايا       ه في مجموعته  أما أعمال 

ـ       ا :ن من خالل مدخلي   واستثمارها في إنتاج صيغ جديدة     ات عتمد األول على اسـتثمار إمكان

 أخرى من العمل لـم      يةوازالمرايا في الجمع بين زوايا الرؤية، بحيث تسمح المرايا بعكس           

يث تناول عتمد في المدخل الثاني على الخيال ، حوا .يكن من المستطاع رؤيتها بدون المرايا 

 الخياليـة فـي     والرؤى الواقعية   الرؤىوج بين   حدث نوعاً من التزا   المرايا بمفهوم خيالي وأ   

 كما أنتج أعماالً منفذه من خـالل      ،  )٧٢،  ١٩٩٤حسن،  (» يت كلية ذات منطق سريال    صياغا

حققاً قيماً جمالية من ملطبع والحفر على الحجر أو الخشب حيث اتبع أسلوب ا ، )١(ليثوجرافال

  .  والبارزخالل الغائر

 على مساحة مربعـة الـشكل       ة باليثوجراف، منفذ   لوحة مطبوعة  والعمل المختار هو    

 ،  كلية للعمل ش ال لخط دوراً كبيراً في إظهار العالقات     تقريباً قوامها عنصر الخط حيث يلعب ا      

                                                 

 فالرسم ينفذ مبادة دهنية ،تقنية تعتمد على التفاعل الكيميائي القائم على مبدأ عدم امتزاج املاء باملواد الدهنية«:الليثوجراف) ١(              

ويثبت مبحلول صمغي، مث يغسل احلجر فترفض األجسام ) و الفرشاةبواسطة القلم، الريشة، أ(على نوع خاص من احلجر الكلسي 

 .)١٥٢، ٢٠٠٧بوكر، ( ». األجزاء األخرى اخلالية من الرسماملرسوم عليها باملادة الدهنية  احلرب أثناء الطباعة،بينما ينفذ احلرب من
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 امتـد مـن      ، كما  اإلطار السفلي ممتداً حتى نهايته     من بداية    وقد تناول الفنان الخط المنحني    

 فـي   تتركـز ة التي  المائل وطالخطن على    الفنا اعتمادكما نرى    .نها إلى أقصى يسارها   ييم

  . .متراصة في أوسط الصورة حتى خلفيتهاالمباني الكثيفة وال

حيث تصغر وتكبر بمنظور هندسـي،       ،ةاً كبيراً في تناول الفنان للمساح     نرى تنوع و  

تنوع شكلها الذي تحقق من خالل الفراغات المحصورة كـالعقود فـي أسـفل الـصورة،                و

 أعالها األيمن، ووجود مساحات شبه مربعة تمثلت في الصور المعلقة           ومساحات المنازل في  

 له وجود في هذا العمل ،    أما اللون فليس  .  يميناً ويساراً  في أسفل العمل  على حوائط المعرض    

درجات الرمادية التي تنوعت مـن      ـالل ال ـبراز التفاصيل من خ   د الفنان على ا   ـعتمحيث ا 

  . اتح إضافة إلى اللون األسودـ والف، إلى الوسطمالقات

  : التحليل

،  فيـه   البصرية وهلة األولى تعدد زوايا الرؤية    عند النظر إلى هذا العمل ندرك منذ ال         

 متميزة فتبدو األشكال كما لو كنا ننظر إليها         عناصر ووجودها في الفراغ له فرادة     فتركيب ال «

 فالمنظور المستخدم في تركيبـات      من أسفل إلى أعلى وفي الوقت ذاته نرى البعد العمقي لها          

األشكال يعطي إحساساً بازدواجية بعدية في الرؤية تتمثل في االرتفاع الشديد والبعد الالنهائي          

 ومهارته في الوصـول     وهذا يعكس لنا قدرة الفنان    .  )٢٥١،  ١٩٧٨وصفي،  (» في آن واحد  

 العمـل    فيبدو فـي هـذا      منبثقة من منطلقات رياضية وعلمية أيضاً،      اليةمج اً قيم إلى تحقيق 

 التي جعلت السمة وهي المرايا المتموجة،لمستخدمة للمرايا انعكاسالاستثمار الفنان إلمكانات ا

(  رغم أن طبيعة العناصر المكونة فيها وهـي          هذا العمل تكمن في حركته المتموجة     المميزة ل 

كمـا    الحركة، عتهايسها ليست عناصر من طب    سافي أ ) وضةالمباني والجدار واللوحات المعر   

وفي هـذا   . ا بينه فصل وفي الوقت نفسه ال    ، المساحات  فهو يحدد  لعبت الخطوط دوراً مزدوجاً   

إن كل خط يحدد شكالً سواء كان دائرة أو شكل غير منـتظم، يـستدعي               «: شرالمعنى قال إ  

�����KKKK����( Locher , 1974,15)»بما هو محدد داخل الشكل وخارجه����انطباعا �� �� �� �

  :  والحكمفسيرتال

ما و،ات المرايا في إثارة الخياللنا إمكان كشف العمل ل التحليل السابق نجد أنمن خال  

  فالمباني الموجودة في الصورة هي مباٍن، غير مألوفة أو متوقعةعاد أب مننتج عن هذا الخيال

ر المشاهد ويشده بإيقاعها    يبهمما    من خالل تأثير المرايا    حقيقية، ولكن وضعت بشكل خيالي    

  . قتاراتها وقوتها ورقتها في نفس الوتحقق من خالل تكرار الخطوط ومس الذي المترنم
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 الخطوط الممتـدة   وفي طريقة توزيع   ، الملمس قد حقق العمل توازناً يكمن في توحد      و   

 أدت إلى الوصول إلى تحقيق قيماً        قيمة فنية  همما أكسب المتمثلة في المباني     أجزائه��������في جميع 

  .ركية الحياة ذاتهاجمالية عكست لنا استمرارية وح

 فـي   االنعكاسعلى خاصية   باالعتماد    إعطاء ، المعنى التعبيري    )شرإ(ستطاع  كما ا   

  .  فرادة متميزة للتركيب التشكيلي في العمل  الذي أدى إلى،المرايا متموجة السطح

ق  النبثـا  راكية للفنان المنطلقـة مـن معايـشته       إن هذا العمل يعكس لنا الرؤية اإلد        

 بلورها بأسـلوبه الخـاص       حيث  ومتابعته لها بوعي ودراسة عميقة     لحديثة للفن االتجاهات ا 

، فمن خالل إدراكه التعددى للعالم نظم الفنان  في فلسفته الفنيةليصل إلى وضع أسس عقالنية 

 وقد ساعده علـى    ،اهرومساحاته في هذا العمل كتحدي إلبداع منطق جديد للعالقات بين الظ          

األدوات والخامات التي يمكن أن تقـوده إلـى تحقيـق تلـك             على  تحقيق هذا المنطق بحثه     

 تمثلت في هذا العمل في خامة المرايا متموجة السطح التي عكست رؤية جديدة بل ،اإلبداعات

   . وغـريبة بمثابة مرحلة انتقـال بين الواقع والخيال
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  )٩٧شكل (العمل الفني الثامن عشر، 

  ٩١، ١٩٩٤،دين محمدعالء ال، ، عن حسنم١٩٥٦، )معرض الرسم(للفنان مايرتس كورنليس اشر، 
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  )٩٨شكل( التاسع عشرالعمل الفني 

  

��Wبيانات العمل �

 فرنسي)م١٩٩٧-١٩٠٨ (Victor Vasarely  فيكتور فازاريلي    :لفنان اسم ا

 فيجا أ    : اسم العمل

  م١٩٦٩      :التاريخ

   زيت على توال   :مكونات العمل 

   قدم٨,٦ × ٨,٦     :أبعاد العمل 

  : الوصف

وهو من الفنانين الذين تابعوا     «من أشهر رواد الفن البصري      ) اريليفاز(       يعتبر الفنان   

  ).١٩٧٠،٨٦أبو غازي، المجلة،  (».ة في تحليل الضوء المرئي والرؤيةريات العلميالنظ

إن أساس فنه القائم على الهندسة والخداع البصري يعتمد علـى إمكانيـات الخطـوط               «������������������������

 واإلمكانيات الفراغية ،ةلهندسية للتنظيمات السطحية المحكمواألشكال، ومشتق من التحليالت ا

�KKKK«����(Albert,1969, 298)واالنتظام الرياضي في الشكل والسطحالكامنة في السطح  �� �� �� �� �

� �� �� ��  حيث قدم العديد مـن األعمـال        ،في توظيفه للمرايا  ) فازاريلي(وقد تنوعت أساليب    �

الفنية التي تدل دراية واضحة على عمق بصيرته في توظيـف بعـض قـوانين االنعكـاس           

حيث «،صف بالخداع البصريالضوئي من خالل أبجدية مجردة في إنتاج صياغات تشكيلية تت  

على أسـلوبه   ) م١٩٣٩-١٩٣٦(التي أنتجها فيما بين عامي      ) فازاريلي(تشهد بعض أعمال    

الفني الذي يتبلور من خالل االستفادة من إمكانيات المرايا كمثيـرات جديـدة اتجـه إلـى                 

  ).٦٧، ١٩٩٤حسن، ( »استثمارها وتوظيفها في إبراز الخدع البصرية باستخدام جماليات الخط

 المحدبـة،   ات بصرية بواسطة انعكاسات المرايا    ويبين العمل كيف أنجز الفنان تأثير       

كاسات المعادن وبالرغم من أن معظم الفنانين البصريين أنجزوا تأثيرات بصرية بواسطة انع«

  ).١٥٨، ١٩٧٧جمعة، . (» إال أن لكل منهم أسلوبه الخاصالمصقولة والمرايا

 ذلك الخطوط الرأسية     ويؤكد ،ة بارزة إلى الخارج ومندفعة     كر على شكل   العمل يظهرو      

 حصرت لنا مساحات مربعة     ،عات شبكية واألفقية التي يتكون منها أساس بناء العمل في تقاط        

وط ن أو ثالثة من الخطاتجهنا إلى الوسط ، ويحيط بها صفا وتتسع كلما ،تضيق في األطراف

 فأصبحت كإطار    على خالف الوسط   افة في الفتحات   ثبوت المس  الرأسية واألفقية المستوية مع   

  . يحيط بالعمل 
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خدم اللون األحمر الحار    وقد استخدم الفنان اللون األزرق البارد لألرضية ، بينما است           

  .مة في األطراف وتفتح كلما اتجهنا إلى الوسط للخطوط بدرجات قات

  : التحليل

ال حركية في هذا العمل وشغفة باألشكيظهر تأثر الفنان ودراسته للتأثيرات البصرية ال  

من معرفتـه   النابع   على األسلوب العلمي الرياضي       صياغةال، حيث اعتمد الفنان في      الشبكية

 على  اعتمدتس التي   يعيات ، كما يظهر تأثره بالباوهاو     برسم الخرائط الخطية والشبكات للطب    

ريد في تيـار    ى بالتج ثم مض  هاوسوحيث استوعب فلسفة البا   « دراسة الخطوط والشبكيات    

  ).١٤٨، ١٩٧٧جمعة، (» اإليهام البصري

المرايا الكروية من خـالل     قوانين االنعكاس على    ل هاستثمار براعة الفنان في     تنجلىو  

 حيث وظف الفنان في هذا العمل إمكانية التحريف المنظـوري فـي             ،جدية تشكيلية مجردة  بأ

 هام بانتفاخ  اتجهنا إلى مركز العمل إلى اإلي      لما ك  حيث يعمل تنظيم العناصر    إبراز البعد الثالث  

فانتظام الجزئيات وما يتولد عنه مـن        ، يكاد يتجسم وينفصل عن العمل     الكرة أو السطح حتى   

 إلى وتوجهنا الخطوط. حطم بالتحول المفاجئ للبروز الوهمي غير المتوقع يتصالبة وتماسك  

   .ا  وإكمالهلحركة وهي تطلب من المشاهد متابعتهامسارات ا

م من العدسة المحدبة التي من أهم خصائـصها إظهـار       هأن الفنان استل  ويظهر كيف     

كما  ،لدائرةتتقوس الخطوط كلما اتجهنا إلى حافة ا       في انحناءات، حيث     المرئيات التي أمامها  

ـ        ةيظهر تمركز الخطوط والمساحات المربع     ي وسـط   المحصورة بها في نقطته الفراغيـة ف

 إلى انطواء العناصر التشكيلية في العمل على قوة كامنة قابلة           ما أدى الشكل الكروي، وهذا م   

  .  محققه بعداً رابعاً في العمل ،للتحرك واالندفاع

ومن جهة أخرى نجد أن العالقة المتـضادة بـين األلـوان المـستخدمة للخطـوط                  

قدم ت ت  حيث ، اإلحساس بالبروز  المربعة قد زادت  ضيات المعبرة عن المساحات الهندسية      رولأل

) باردة(أخر المساحات التي تحمل ألواناً زرقاء       تتو) حارة( التي تحمل ألواناً حمراء      الخطوط

 الرؤية البصرية الناتجة من الرؤية من خاللوبالتالي أدي ذلك إلى اإلحساس بالعمق الفراغي 

  فتحققتي المعاني واألفكار ،ت وتداعمتحرراً من التخمينا،العملالعلمية التي تهدف إلى حفظ 

   .رية مغايرة مضامين وقيم جمالية وبص

  :  والحكمالتفسير
، ) فازاريلي(رة عند الفنان     وعمق الفك   البصرية  الرؤية التنوع في         هذا العمل يبين لنا     

للوصول إلى استحداثات جديدة في العمل      ) المحدبة( الكروية   المرآةنه استثمر إمكانات    حيث إ 
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على توظيف بعض الحقائق العلمية لقوانين االنعكاس       الفنان  فقد عمل    .الفني التشكيلي المسطح

فبدت سطوح الصورة كما لو كانـت تتخـذ مـسارات    «في إنتاج صياغات تشكيلية جديدة ،       

فالناظر  ) ٢٤٦،  ١٩٧٨وصفي،   ( »واتجاهات تعلو وتنخفض ، تنتفخ وتتقعر، تهدأ وتتموج       

ل الشبكات التي تضيق فتحاتها وتتسع علـى        يجد أن معظمها يتخذ شك    ) فازاريلي(إلى أعمال   

  . سطح اللوحة، كما هو واضح في هذا العمل 

     إن العمل يمزج بين الحس والفكر، وبين العلم والفن، كما يعكس لنا الكيفية التي تتم بها                

الرؤية البصرية القائمة على اإلدراك البصري والمتمثلة في عملية إدراك الخطوط والمسافات          

ها الظاهرة المعبرة عن الكتلة التي عكست لنا إيقاعاً ضوئياً من خالل حاالت التغيـر               بأشكال

وفق نظام هندسي بصري    ،  للعناصر التشكيلية التي أدت إلى ظهور العمل في حركة مستمرة         

 متفهماً مـضمونة العلمـي      ،أدى إلى تحريك عين المشاهد بطريقة جعلته يتأثر بالعمل ككل         

لدراسة العلمية لطبيعة المرئيات المنعكسة على المرايا المحدبـة فـي           المعاصر القائم على ا   

  . مجالها المحيط

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  )٩٨شكل (، العمل الفني التاسع عشر

   ٧١، ١٩٩٤،  عالء الدين محمد،، عن حسنم١٩٦٩ )فيجا أ(للفنان فيكتور فازاريلي، 
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  )٩٩شكل (العشرون العمل الفني 

  

  : بيانات العمل

   يوناني األصليأمريكي) -م١٩٣٦ (Lucas samaras لوكاس ساماراز     :الفنان اسم 

  .التحول الفوتوغرافي    : اسم العمل

  م١٩٧٣      :التاريخ

  .زيت على توال    :مكونات العمل 

��Wא���� �

� �� �� ��   الخداعيـة   استثماراً إلمكانات المرايا    على اإلطالق  الفنانينهر   أش من )ساماراز(عد  ي�

 ،فقد أحدث أجواء تنطوي على قدر كبير من التناقض والتـضاد بكيفيـات            بأساليب مختلفة ،    

 )رازاسـام (دهاش ، وفي هذا كتـب       الت وتغيرات غاية في الغرابة واإل     كثيراً ما تعكس دال   

ـ    : فإنني أقوم بخلق فراغ     .. عندما استخدم إحدى المرايا     « .. م مـصطنع    البيئة، خيـال ع

� ( Carid, 1970 , 214 )����»..بانوراما معقدة  �� �� �� �

 مرايا فـي التحريـف  ل في استثماره إلمكانات االفنانوالعمل المختار يبين لنا أسلوب     

  .والتحوير لألشكال اإلنسانية 

يحمل هذا العمل الكثير من عناصر التشكيل ، فهناك نقطة انتشار منبثقة من وسـط                 

لـى   إطمـة،  ناتجة عن المرايا المـستوية المح  مستقيمة إشعاعية  منها خطوط  انطلقتاللوحة  

نعكاس في المرايا  لنا لمعان سطح العمل الناتج عن االتعكساإلطار المحيط من جميع جهاته 

قسم سفلي يأخـذ    :  إلى قسمين    اعماً ، وقد قسمت المساحة الكلية      ملمساً ن  كسبهالمستوية مما أ  

 ولكـن   ،المستطيل شكل    أيضاً ي ويأخذ ، وآخر علوي متمثل في الوجه اآلدم      شكل المستطيل   

 نراها في طرفي اللوحة     غير المنتظمة   إطار خارجي غير منتظم، وهناك بعض المساحات        ب

  . األيمن واأليسر 

 التي   القاتمة البنياتأما اللون فقد وزعه الفنان بدرجات قاتمة تتدرج من األسود إلى              

د في   في الجزء العلوي من الوجه وأيضاً في الي        برتقاليةالحمراء و البقع   وتندمج مع ال   ،تتدرج

ووضعت المساحة الكلية للتكوين على أرضية من اللون األصفر          ،الجانب األيسر من اللوحة   

  . فظهر باهتاً غير نقي تشبعهالفاتح الذي قلت درجة 
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  : التحليل

لقد عمد الفنان في هذا العمل إلى استخدام عناصر التشكيل من نقطة ولون ومساحة،                

.  على المشاهد  إسقاطهالفنية والقيم البصرية التي يود      وملمس بأسلوب يضمن له تحقيق القيم ا      

 وعالقتها باأللوان الداكنة التي ملئت بها مساحة الوجـه          ،الفاتحة للخطوط   اإلشعاعيفالتنظيم  

 الداكنـة وقد لعبت األلوان    .  أدت إلى إظهار بعضها عن بعض حيث التباين بينهما           ،والجسم

 ومتوازن كما حددت لنا شكل العنـصر الرئيـسي          دوراً هاماً في إظهار العمل بشكل مترابط      

م نقـاء    ، وعد  اإلشعاعيةية إال أن الخطوط     خلفال وهو الوجه اآلدمي وفصله تماماً عن        ،للعمل

  . إلى ربط الشكل بخلفيته لون الخلفية أدى 

ولقد وزع الفنان مساحاته بنسب تقليدية ، فالشكل الجمالي في هذا العمل لـيس هـو                  

  .  هو ما يبحث عنه الفنان مضمون التعبيريوإنما المطلب ال

 إلى اإلحساس بـصالبة وليونـة الوجـه     والبارز أدىونرى في العمل تحقيقاً للغائر     

الذي يؤدي إلـى نفـور        واالشمئزاز  وتشوهه ، مما أضفى إلى العمل نوعاً من القبح         اآلدمي

  .المشاهد

  :  والحكمالتفسير

حيث الفـم   ،وجه إلـى وسـطها    ت البصري ي  م البنائي للوحة جعل المدرك    يصمإن الت   

بأسرها ، فـاألنين نحـسه       اللوحة   يجتاحالذي  خ واألنين والفزع    ا الصر المفتوح المعبر عن  

تـشوه الوجـه بأكملـه       ل اإلشعاعية وتمتد شظاياه المتمثلة في الخطوط    ينفجر من الفم الفاغر     

 من اللوحة إلى     الذي ينتقل  االرتعادوتحوله إلى كتلة من اللحم الممزق المشوه المرتعد ، ذلك           

  .  المشاهد منذ لحظات الرؤية األولى كيانداخل

 انفعالية فيها قدر كبير مـن الفـزع        )١(لقد عكس هذا العمل مشاعر وأحاسيس درامية        

وف في   أراد الفنان إيصالها إلى المشاهد إسقاطاً منه لما يحسه من فزع وخ            والرهبة والرعب 

 التي  )٢ ()إدوار مونخ (للفنان  ) الصرخة(هذا يذكرنا بلوحة    عصر مليء بالحروب والمجازر، و    

  هذا بمثابة تعبير ) ساماراز(، وعمل تحمل حسا تعبيريا قويا لأللم والخوف الشديد واألنين

                                                 

علوان، "(اصة من خالل أحداث الواقع املعاشاتية الفنان اخلهي اليت تعكس مأساة اإلنسان وذ: "الدراما أو األعمال الدرامية) ١(           

٣١، ٢٠٠٦(     

عالم،  (»ث احلديبريي، وهو أحد دعائم الفنفنان مصور نروجيي تع،)م١٩٤٤-١٨٦٣( E.munch«ادوار مونخ ) ٢(   

      ).١١٩،ص١٩٨٣
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ها تتسجيل لقطة فوتوغرافية لوجهه وترجم    فقد استطاع بذكاء الفنان     ،  مجسد عن تلك المعاني   

  تحـول  أي ( )التحول الفوتـوغرافي  (من خالل    إلى عمل فني يحمل مشاعر الرعب والفزع      

  ) . صورة فوتوغرافية حقيقة إلى صورة تشكيلية خيالية 

إن هذا العمل يكشف لنا ذات الفنان التي تعرفنا على أدق أسرار جوانـب اإلنـسان                  

يؤكد لنا دأب الفنان في البحث والتنقيب عما يثري إنتاجه الفني ، فهـذا              كما  . النفسية الدقيقة   

 مـع    دور الصورة الفوتوغرافية في نقل الواقـع          الناتجة عن  تكنولوجيةال ه منطلقات لهعمل  ال

  . الخاص وحريته الفكرية المستقلة هاستثمار المرايا في تحريف ذلك الواقع من خالل انفعال
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             )٩٩شكل (العمل الفني العشرون، 
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  )١٠٠شكل (   والعشرونالحادي العمل الفني 

  

  : بيانات العمل

  .أمريكي) -م ١٩٣٦ (Richard Estes يستسريتشارد إ     :اسم الفنان 

 Bakery window خبزواجهة م    :اسم العمل

       م١٩٩٦     :التاريخ

  .ورقزيت على   : مكونات العمل 

  . بوصة١١,٥ × ٧,٥     :أبعاد العمل

  : الوصف

� �� �� �� التـي تتحـدى    ��������Superrealismمن أهم فناني الواقعية العليـا     ) يستسإ(يعتبر الفنان   �

ت لواقع لكشفه واحتوائه فجاءت محـاوال     وذلك بقصد تجسيد ا   «رافيا بل والتفوق عليها   الفوتوغ

  ).٩١، ٩٠، ٢٠٠٦وهبة، . (»بعمل لوحات تضاهي الطبيعة وأكثر دقة من الفوتوغرافيا

تأثره بمشاهد مدينة نيويورك فنظرته لنيويـورك       ) يستسإ(ومن المالحظ في أعمال       

 فالفنان إيستس يميز بين شوارع المدينة بتكوين « المنظرتتضح في تقنيات التأثير الموجود في

خدع تشد االنتباه للسطوح الناعمة والمصقولة فتظهر أعماله باختالفات حادة تثير النشاط وال             

 (Prend Vill,2000,175)����.»تسمح بالثبات

العمل عبارة عن تكوين وزعت عناصره على مساحة مستطيلة يزيد طولهـا عـن              و  

هو تكاثف وتزاحم المساحات فـي       وسمة هذا العمل     «.ضعف مرتين تقريباً    عرضها بقدر ال  

واجهة (أعمدة  فظهرت   (John,2006,8) » عليها الطابع المعماري   ويغلب وتراكب شديد    رتجاو

سـية، أيـضاً     ومساحات رأ  اً خطوط  قد اتخذت  – التي اتخذها الفنان عنواناً لعمله       - )المخبز

 المعمارية في المباني المنعكسة علـى زجـاج واجـه           المساحات تكررت هذه الخطوط وتلك   

ونرى في الجزء السفلي من العمل واجهة المخبـز         . بزاوية أمامية مباشرة    .المخبز العلوية   

جهة وهي لقطة   وقد رسمت بزاوية مائلة توضح لنا اللقطة الفوتوغرافية التي أخذت لهذه الوا           

 مما أظهر   ،بمساحات قريبة غرافية أخذت   ومن الواضح أن اللقطات الفوتو     ،جانبية من اليمين  

  . محتويات الواجهة بشكل مفصل 

        إن الفنان في هذا العمل جمع بين الدقة المتناهية وذلك في الجـزء العلـوي والمتمثلـة فـي                



���� 

)٢٤١( 

  .المباني، وبين األقل وضوحاً في التفاصيل وذلك في الجزء السفلي في العمل الذي يحوي المأكوالت

  : التحليل

� �� �� �� ففـي  «إلى تغيير بنائية العمل ككل ،       التصوير الفوتوغرافي   التعدد في زوايا   قد أدى ل�

  بعض األحيان تظهر األشكال المنعكسة على أسطح موازية لسطح الـصورة، وفـي أحيـان    

� ,John,2006)����المقدمة.(»أخرى فإنها تظهر على أسطح زوايا بعيدة تماماً عن عين المشاهد �� �� �� �

ذات الوقـت  نقلة ومنساقة إلى أكثر من اتجاه وأكثر من مكان في            فعين المشاهد متحركة ومت   

 وقـيم وشـدة     ةكية العمل التنوع في كن     وزاد من حر   ، عنه الفنان  بحس واقعي أراد أن يعبر    

 على ألوان    وذلك ،ي يحتاجها تأثيرات فاتحة    الداكنة الت   حيث غلبت األلوان   ،لوان المعبر بها  األ

 األبنيـة فـي   نوعت بين القاتم والفاتح والمضيء والمعـتم        األعمدة وجوانب المخبز ، بينما ت     

 المنعكـسة   األسقفالمنعكسة على خامة الزجاج العاكس المصنوع منها واجهة المخبز وفي           

  . التي نراها في أعلى اللوحة 

 ظل شخـصي  وكأنها ، جداً في الزاوية السفلية في يسار اللوحة     نرى ظالالً قاتمة  كما    

هذا جعل المشاهد بحس بوجود شخص أو أشخاص دون أن    ، فالفنان ب  واقف أما واجهة المخبز   

 الظلمةوقد تكررت المساحات    . الظل يقابلهيصور أحدهم معتمد أعلى خصائص الضوء الذي        

 وجود انعكاسات متنوعـة      بينت ،ضوئية مساحة   اقتطعتها ،مة في جانب الواجهة السفلية    القات

  . هة المخبز واج بة واقعة في مجال الرؤية المحيطومختلفة

 كما حقق في نفس الوقت نوعاً من التوازن في          ،كسب العمل قيماً جمالية   هذا التنوع أ    

عالقات الخطوط والسطوح التي اتخذت ملمساً بصرياً ناعماً يظهر لمعان األسطح العاكـسة             

 ،المصنوع منها واجهة المخبز، مما حقق نوعاً من الترابط بين العالقات الـشكلية الجماليـة              

) المتبادل(النعكاس الداياليتيكي   لمعنوية كشفت لنا العالقة بين الشكل والمضمون كنوع من ا         وا

  . م اآلخرموأن أحدهما يت

  :التفسير والحكم

تنطوي كل العناصر التشكيلية في العمل على قوة كامنة قابلة للتحرك محققه البعـد                

باني الموجودة تحتها ، وامتـداداً      االجتماعي الواقعي للعمل بدءاً بأسقف المخبز ومروراً بالم       

  . إلى أسفل اللوحة

����الرؤية  علىعتمادال هو ا،كليق تلك القوة المتوحدة في العمل ك تحقمما ساعد علىو«  
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مـن   العاكسة وإحداث تصنيع جديـد للواقـع         األسطح   على إمكانات    تصوريةاإلدراكية وال 

حد   على - ور يصور بعقله ال بيديه المصكار الفنان بإدمؤكداً أن (Vill,2000.176)» خاللها

ـ    -يطالي في عصر النهضة     قول مايكل أنجلو المصور اإل     ا مـرتبط   فالموضوع الجمالي هن

ان وتأثيرها لدى المـشاهد بـل       بالشكل وبالمضمون وبالقوة البصرية المعبرة عن أفكار الفن       

الذي نـشاهده    اإلبهارف ، جمالي لفنان وانفعاله مردود  ر ا متاعه وإبهاره وبالتالي أصبح لتعبي    وإ

تقليـد الـصورة    (كأنه إعادة إنتاج    يبدو   العمل الشديد الذي يجعل     اإلتقانتمثل في   في العمل   

 ولكن كلما نظرنا إلى العمل يتضح لنا أنه يعتمد على تكوينات هندسية مصممة بعناية ،)تماماً 

 التحـدي فـي   من معنى   ه بنفسها،ومن هنا يك   ف الكاميرا وتكتش  تلتقطهمن النوع الذي نادراً ما      

ة إلـى  العمل تبدو مزدوجة الرؤيـة إضـاف      هذا الرؤية اإلدراكية مما جعل منظر المدينة في      

  .ات انطباعات البعد والمسافاهتمام الفنان بالرسم المنظوري الذي يمتد لتوضيح

في كتـالوج   ) م١٩٧٥(يستس في إحدى مقابالته التي أجريت معه في سبتمبر          يقول إ   

سمه من الصورة الفوتوغرافية أنا أستطيع أن اختار ما أرسمه وما ال أر        «The Boston بوستن

خذ العديد من اللقطات الفوتوغرافية ذلك أن       آ أن أحذف وأضيف، وأحياناً كثيرة       ستطيعحيث أ 

  (John,2006,10) »لقطة واحدة ال تكفي إلعطائي جميع المعلومات التي أريدها

الموجودة في صورة العمل إلى حد كبير من إظهار تلك           الهيئات العاكسة    تساعد        لقد  

   .  الفنان للتعبير عن المشاهد الحديثة والمعاصرة في فن التصويرقهاحقالقيم الفنية التي 
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  )١٠٠شكل ( والعشرون، الفني الواحد العمل                      
  John,2006,209 عن ،م١٩٩٦، )واجهة مخبز(للفنان ريتشارد ايستس ،     
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  )١٠١شكل ( والعشرون الثانيالعمل الفني 

  

  : بيانات العمل

  .أمريكي) -م١٩٣٧ (Ron Kleemann  رون كليمان    :اسم الفنان 

   االنعكاس    :اسم العمل

  م ، معرض برنارد وميسيل٢٠٠٤     :التاريخ

   زيت على قماش :مكونات العمل 

   بوصة٣١,٧٥ × ٢٠,٧٥    : أبعاد العمل

  : الوصف

� �� �� �� وتظهـر  ) م١٩٧١( منذ الفتـرة     تهبدأت واقعي « الواقعية العليا حيث     يمن مؤسس هو  �

هتماماته في تصوير المدن وعربات البلدية التي ال تخلو من تواجد بعـض مـن الهيئـات                 ا

لمحالت التجارية في   حيث ظهور واجهات ونوافذ ا    ،��،��،��،��(chase,2002,161)����»العاكسة في بنياتها  

  .أشكال العربات المصورة  ومع مكملةخلفيات أغلب أعماله ك

ن مـن عربـات البلديـة      عـربتي   مرور ة أثناء نيهذا العمل منظر لشارع المد    ويظهر         

 الداكن الذي يميل إلى الـسواد       يوجد إحداهما في يمين اللوحة وتحمل اللون البني        و ،  الخاصة

لثانية نراهـا  أما العربة ا. ت عليها مساحة شبه دائرية حمراء تتخللها رسومات وكتابات        طبع

  إلـى  المائـل ء وزرقاء واللـون األبـيض        حمرا اًفي الجزء األيسر من الصورة تحمل ألوان      

كما  المع عاكس للضوء في الجزء األيسر من هذه العربة            إسطواني ، ويظهر عمود  البرتقالي

رقاء والداكنة التي تردت من خـالل انعكـاس    انعكاسات ضوئية لأللوان الحمراء والز نشاهد

  .بخصائص وكيفيات مختلفة ات على العمود المرئي

  : التحليل

 فقد (Chase,2002,162) ،»نظمت عناصر العمل بأسلوب هندسي وبعالقات متراكبة«   

 بكاميراته وينفذها بفكـرة     يلتقطها الهندسية لألشكال التي     كباتاالتر في   عرف الفنان ببراعته  

 كبيراً ال نـراه مـن العربـة    ازءاليسار ج كيف غطت العربة الموجودة في   ، فنرى ومفهومه

ة حين النظر في    ا عربة واحد  تحصبأن قد توحدتا و    ولكن نجد أن العربتي    ،الموجودة في اليمين  

قق من خالل أسـلوب     حتهذا التوحد   .  أنها عربتان  نكتشف بعد التدقيق    لكن و ،الوهلة األولى 
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 فـي  ى اليمنالزاويةاً من اللون ، فنرى خطاً ممتدوة  الفنان في تناوله لعناصر الخط، والمساح     

 منها، كما امتزجـت المـساحات التـي         ااستمر حتى العربة الثانية وأصبح جزء     وقد  األعلى  

لقاتم والتي نراها ذاتهـا     حددها ذلك الخط مع بعضها البعض بألوان تفاوتت ما بين الفاتح وا           

مصقول العاكس سطواني الذي يبدو أنه مصنوع من خامة األلمونيوم العلى العمود األمنعكسة 

 وتظهر هنا خاصـية االنعكـاس       ،للضوء من النوعية التي نراها دائماً في المحالت التجارية        

بعيـدة  المنعكسة عليه    األلوان واألشكال    سطوانية المحدبة حيث بدت   شكال األ القائمة على األ  

  .  األشكال المتواجدة في مجاله المحيطكد بعد قليلة لتؤوبسماكات

  :  والحكمالتفسير

لكثير من المساحات المعقدة    لقد صور الفنان العالم الخارجي للمدينة بتركيبات فيها ا        «  

 ذلك إلى تعميق    أدى (Chase,2002,162)» التي جمعت بين أكثر من خامة      كبة والمتنوعة والمر

 خاصة وأن الفنان هنا صور الخامة العاكسة في جزئيـة           إحساس المشاهد حين رؤيته للعمل،    

راف تركيز عين المشاهد إلى هذا الجزء الـذي          إلى انص  ، هذا التناول أدى    العمل   بسيطة من 

 من حيـث ملمـسه والمـساحات الـصغيرة           عن بقية أجزاء العمل    يحمل خصائص متميزة  

 ذلك إلـى تميـز       وبالتالي أدى  ،الفنان لدى مما عمق الرؤية الفلسفية والفنية       ،المنعكسة عليه 

   .  عن غيره هإنتاج

راكب المساحات أيـضاً مـن       عن أسلوب ت   اًل طابعاً خيالياً ناتج   عممس في هذا ال   ونتل  

خالل الجمع بين الخامة العاكسة األسطوانية التي لها خصائص مختلفة فـي عكـس مجـال                

 يعـرض   اً محلي اً اجتماعي ج عن كونه واقعاً   ي نفس الوقت فإن هذا العمل ال يخر       وف. الرؤية  

  . وجه المختلفة اللحظة بمضامينها ذات األ

  

  

  

  

  

  )١٠١شكل ( والعشرون، العمل الفني الثاني  
  Chase, 2002, 161 عن ،م٢٠٠٤، )االنعكاس( كليمان، للفنان  
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  : اخلالصـــــة 

 األساليب من خالل تحليل أعمال الفنانين، والتنوعات المتميزة التي          الباحثة وتستخلص

ؤيـة، فـي اسـتحداث      كشفت عن خصائص وإمكانات الهيئة العاكسة، وعالقتها بمجال الر        

صياغات وحلول غير تقليدية في العمل الفني، وتحقيق مجموعة من المتغيـرات التـشكيلية              

  :داخل التكوينات،تجملها الباحثة في اآلتي

  االنفتاح على البيئة، وإكساب العمل متغيرات جديدة ناتجة عن طبيعة الهيئة العاكـسة               - ١

مينام (كما في أعمال الفنان     . مكان والزمان وإمكاناتها من حيث ارتباطها بالشكل في ال      

  ).تادا

  عملت الهيئة العاكسة على استقطاب مظاهر البيئة، وتذبذب رؤية الشكل بين التسطيح              - ٢

والتجسيم، كما عملت إلى تمويهه داخل المجال المرئي، أدى ذلك إلى تـرابط العمـل               

) يـاكوف أجـام   ( أعمال الفنان  ببيئته، محققاً قيماً خطية ولونية وشكلية جديدة، كما في        

  ).هانزبريدر(والفنان 

  إستحداث نظام جديدة للصورة الطبيعية من خالل اسـتقطاب الـسطح العـاكس لهـا                 - ٣

وتالحمها معه، وإكساب الهيئة العاكسة طاقة البيئة وصفاتها،مما يكشف عن عالقة تلك            

ـ  . األسطح العاكسة وما ينتج عنها من حلول تشكيلية مغايرة         ي أعمـال الفنـان     كما ف

  )تزانتوبولس(

  الكشف عن مفاهيم جديدة في العمل التشكيلي، حيث التوافق بين الفكرة واألسلوب القائم          - ٤

على بعض المتغيرات التشكيلية، المتمثلة في اإليقاع الحركي المتكرر لـصور البيئـة             

  ).رأدولف لوث(كما في أعمال الفنان . المنعكسة، بكيفيات مغايرة عن الحقيقة

  مضاعفة العمق الفراغي، وإحتواء المشاهد داخل المجال الذي تتواجـد فيـه الهيئـة                - ٥

  ).لوك بيير(كما في أعمال الفنان . العاكسة، وتحوله إلى جزء في بنية العمل

  خلق حوار بين العمل وبين الحيز الفراغي، وتحقيق تجربة بصرية بين العمل وبـين                - ٦

 مختلفة من األشكال واأللوان واألضواء الناتجـة عـن          الجمهور، واستحداث تأثيرات  

، )أكيكو مايوكي (استخدام الهيئة العاكسة بأساليب تنظيمية معينة، كما في أعمال الفنانة           

كما في أعمـال الفنـان      . إضافة إلى امتزاج عالقة الفن بالتكنولوجيا الحديثة وتفاعلها       

  ).بيلي كلوفر(

ة واللونية والحركية الناتجة عن األسطح العاكـسة ذات           تنوع وثراء التأثيرات الضوئي     - ٧
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، )ماكس فنكلستين (كما في أعمال الفنانين،     . األوضاع المركبة والمتنوعة في مساحاتها    

  ).دونالد جود(و) جوليو لوبارك(و

قدرة األسطح العاكسة على إكمال األشكال ومضاعفة أحجامها، ونشوء عالقة جديـدة              - ٨

كما فـي أعمـال   . يؤدي إلى اختالف السطح عن أساسه التكوينيبين الشكل والفراغ،   

  ).بين كوننجهام(والفنان ) جوردن براون(الفنان 

إستثمار إمكانات األسطح العاكسة في الجمع بين زوايا الرؤية المنظورية، والتـزاوج              - ٩

  .)مايرتس كورنليس إشر(بين الرؤى الواقعية والرؤى الخيالية، كما في أعمال الفنان 

 استحداث انعكاسات ضوئية متحركة في مجال وجود الهيئات العاكسة، تحـت تـأثير              – ١٠

اإللكترونيات، وذلك من خالل االستفادة من السيبرانية كعلم، وإحداث تفاعل مباشر بين       

كما فـي أعمـال      الجمالي والنفعي، : إضافة إلى الجمع بين الجانبين    . المشاهد والبيئة 

  ).نيكوالس شوفر(الفنان  و )جيمس سيرايت(الفنان 

 التأثيرات البصرية الحركية الوهمية القائمة على الشبكيات، وتوظيف جماليات الخط من -١١

كما في أعمال   . خالل انحراف األشعة الضوئية القائمة على خصائص األسطح العاكسة        

  ).فيكتور فازاريلي(الفنان 

را في تحويل الصورة الحقيقيـة       استغالل خصائص األسطح العاكسة، وإمكانات الكامي      -١٢

كما في أعمـال الفنـان      . إلى صورة تشكيلية خيالية تعكس مشاعر وأحاسيس درامية       

  ).لوكاس ساماراز(

 التعبير المفرط عن الواقع المرئي من خالل إستغالل الكاميرا في تحقيق التسجيل الدقيق  -١٣

حت تأثير الهيئات العاكـسة     للمرئيات القائم على الرؤية اإلدراكية، والقوة البصرية، ت       

  ).رون كليمان(والفنان ) ريتشارد إيستس(كما في أعمال الفنان . للضوء

  

 من أساليب تناول الفنانين وتـوظيفهم للهيئـات العاكـسة فـي             وحيث تستفيد الباحثة  

  .أعمالهم، وذلك في الجانب التطبيقي للبحث الذي تتناوله في الفصل التالي

@ @

@ @
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        حمتويات الفصل السابــعحمتويات الفصل السابــعحمتويات الفصل السابــعحمتويات الفصل السابــع    
  

  .املقدمــــــــــة •

معطيات الدراسة النظرية للتجربة  •
 .التطبيقية للبحث

 .أهمية التجربــة •

 .أهداف التجربــة •

 .فكرة التجربـــة  •

 .ضوابط التجربة •

 .حدود التجربة •

 .األدوات املستخدمة يف التجربة •

 ).جراء التطبيقي للتجربةاإل(مداخل التجربة  •

 ).التحليلوالعرض والوصف (ج التجربة نتائ •
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  :املقدمـــة
  توصلت الباحثة من خالل الدراسة النظرية لموضوع البحث إلى إمكانية توظيف بعض

 وما يمكن أن تعكسه من حلول       ،سطحهاأرايا في مغايرة األشكال المنعكسة على       خصائص الم 

  من إمكانات تم توظيفها من،تشكيلية غير تقليدية قائمة على استثمار ما للتكنولوجيا المعاصرة

  . بإمكاناتها التجريبية، وجهاز الكمبيوتر،الكاميرا الرقمية،(LCD)خالل جهاز العرض الضوئي

 إلى إمكانية إجراء تجربة البحث من خالل مجموعة من المنطلقات تقوم            وتشير الباحثة 

 أو   تفيد في استحداث حلول تشكيلية متنوعة، وذلك للهيئـة الواحـدة           عليها المداخل التجريبية  

واحـد، أو   من خالل الشكل ال   وذلك  مجموعة من  الهيئات في مجال الرؤية الذي تتواجد فيه،           

  .موعة من القيم الفنية والجماليةتحقيق مجمجموعة من األشكال،و

  : التطبيقية للبحثلتجربةل عطيات الدراسة النظريةم
 ، إن المرايا كأسطح عاكسة لها من الخصائص ما قد يفيد في مغايرة األشكال المنعكسة              – ١

ـ        اسبتحريفاتها، فالصور المنعكسة على أسطحها ليست حقيقة مادية من حيث هي انعك

 من  العاكس، في مجال الرؤية المحيط به     لعين المقابلة للسطح ا    ترجع إلى ا   اوأن حقيقته 

  .خالل اإلدراك البصري

  :ظم وهمات استثمار قانوني االنعكاس المن– ٢

الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح           : األول

  .العاكس تقع كلها في مستوى عمودي

  .لسقوط مساوية لزاوية االنعكاستكون دائماً زاوية ا: الثاني

ـ ) رض الضوئي، الكاميرا الرقمية   الكمبيوتر، أجهزة الع  : ( األجهزة التكنولوجية مثل   – ٣  اله

من الخصائص ما قد يفيد في استثمار الحلول الناتجة عن خصائص المرايا، والعمـل              

ول تشكيلية  الستحداث حل وذلك   ،)المرايا واألجهزة التكنولوجية   (اعلى الربط فيما بينهم   

  .لها إمكانية الربط بين  الحقيقي واإليهامي في مجال رؤية كلية موحدة

  :أهمية التجربة

السعي إلى إيجاد مداخل جديدة الستحداث صياغات وحلول غير تقليدية للشكل، من             -١

  .خالل استخدام الهيئة العاكسة المتمثلة في المرايا كمثيرات بصرية
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: مثللها القدرة على إثارة الخيال نولجية المستحدثة التي بعض األدوات التكالكشف عن   - ٢

أجهـزة  ،آلة التصوير الرقمي  (الكشف عن إمكانات آلة التصوير الضوئي وبشكل خاص       

في الوصول إلى صياغات وحلول مـستحدثة       ، ) إمكانات الكمبيوتر ، العرض الضوئي 

ية التي لهـا القـدرة      ذات دالالت غير تقليد    وإنتاج أعمال تصويرية  ، في التعبير الفني    

 .على إثارة الخيال

 وذلك تحـت    ،ستتيح المرايا الفرصة للدارسين إلدراك مجال الرؤية الكلي المحيط بها           - ٣

 .تأثير األضواء الساقطة على المرايا

عالقات جديدة وتنظيمـات    ف  اشتكإ  و تجريب الدارسين ال  ستتيح التجربة الفرصة أمام     - ٤

 .مستحدثة

 جديدة للتعبير   اً وتفتح آفاق  ، نوعاً من اإلثارة واالهتمام لدى الدارسين      تحققحداثة المثير     - ٥

 .الفني

لهذا النوع من البحوث والتجارب عائداً تربوياً ال يقل قيمته عن العائد التشكيلي، بمعنى              - ٦

أن ممارسة الفكر التجريبي قد يكون طريقة لممارسة أسلوب حل المشكالت والبحـث             

 .عن البدائل

  :ف التجربةأهدا
  .استحداث مثيرات جديدة تساعد في تعدد الرؤى والحلول التشكيلية  -١

المرايا كمثيرات بصرية في بنـاء وصـياغة        ات التكنولوجيا المعاصرة و    إمكان توظيف  -٢

 .تكوينات تعبيرية مستحدثة

 .إيجاد مداخل جديدة تساعد في إبراز القيم التعبيرية والجمالية لألشكال  -٣

 صياغات جديدة تعكس إمكانات المرايا تحت تأثير  األضواء الـساقطة فـي              استحداث  -٤

 .إثارة الخيال

 الـضوئية علـى أسـطح       اإلسقاطات من خالل توظيف      الفكر التجريبي  االستفادة من   -٥

 .المرايا

، محدبة ومقعـرة  : الكرويةالمستوية، و   (رايا البسيطة   االتجاه إلى استثمار إمكانات الم      -٦

، في استحداث مداخل جديـدة      )وعرضياًطولياً  : والمرايا متموجة السطح  سطوانية،  واأل

  .للتجريب، والكشف عن مضامين وقيم جمالية في العمل الفني التصويري
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  :فكرة التجربـــة
  :تستند فكرة التجربة على جانبين أساسيين هما

  . اجلانب التشكيلي للتجربة– ١

  :ويعتمد على 

سطح المرايا البسيطة بأشكالها المختلفة فـي عكـسها         إمكانات أ االستفادة من      –أ 

  .للضوء الساقط عليها

ني االنعكاس المنتظم فـي     استثمار قانو توظيف االسقاطات الضوئية من خالل          -ب

على أنـواع    المستخدم من الجهاز الضوئي     ةالنافذأساليب اإلسقاطات الضوئية    

  .بها الكلي المحيط ة، وعلى مجال الرؤيةالمرايا البسيط

 وإمكانات آلـة  ،استثمار إمكانات الكمبيوترتوظيف ااتأثيرات الضوئية من خالل       -جـ

ي إنتاج أعمال  ف، وإمكانات أجهزة العرض الضوئي،التصوير الضوئي الرقمية 

  .بعاد ومستحدثةتصويرية ثنائية األ

  :وذلك لتحقيق مجموعة من المتغيرات التشكيلية داخل التكوينات تتمثل في

� J ة ولونية وشكلية وملمسية جديدةقيم خطي.  

� J  واألشكال والمساحات وغيرها من عناصر التشكيلواأللوان تحوير للخطوط. 

� J        المحيط بأنواع المرايا الساقط     الرؤيةعناصر جديدة،وذلك من خالل عكس مجال 

 .عليها الضوء

ل   استخدام أساليب تنظيمية في بناء التكوينات تؤدي إلى استمرارية تغير األشـكا             –د  

  : والعالقات الفنية من خالل

   عالقة أسطح ا لمرايا بخصائصها المختلفة ومـا ينـتج عنهـا مـن حلـول تـشكيلية                     -

  .ناتجة عن تنوع أساليب التنظيم والترتيب،مستحدثة

  . الضوئية على المرايا بمجال الرؤية الكلياإلسقاطات  عالقة الحلول التشكيلية الناتجة عن -

  :تطبيق اجلانب اجلمايل لل– ٢

  :تعتمد المقومات الجمالية للتطبيق على ما يلي

  تحقيق مفارقات إدراكية لدى المشاهد نتيجة للتباينات الشديدة بين حقيقة األشياء   - أ 

  



  

)٢٥٢( 

  .المألوفة، وصورها التحريفية المنعكسة في التكوين

 أجـل   إثارة التخيل لدى المشاهد، وتواتره بين العالم الموضوعي والعالم الـذاتي مـن              -ب

تحقيق نوع من االنسجام بين الحسية والعقلية،فالخداع الناشئ يعكس من الحقيقة مـا ال            

يتناسب مع العقل،ولكنه مع ذلك يبقى أداة للمعرفة من خالل ما يمثله من واقع جديـد                

  .مرئي للصور المختلفة من األشكال المنعكسة تحت تأثير الضوء

في التجربة الجمالية لظهور صور لألشكال غير       إثارة بواعث االستكشاف لدى المشاهد       -جـ

  .موجودة أصالً في مجال الرؤيةال

عة على حالة واحـدة، ممـا يـدفع         ي والتخيلي لعدم ثبات الصور الخاد     التصعيد الذهن   -د 

  .المشاهد إلى تكرار المشاهدة في العمل إليجاد تفسير أوضح

فهو مهيئ بأن يستكمل على نحو جديد       أن التكوين ال ينتهي بمجرد االنتهاء من تنفيذه،         - هـ

  .في كل مشاهدة، وفي كل ممارسة

 ه،في العمل الفني التصويري يختلف باختالف األداة التكنولوجية النافذة إلي           أن التكوين     -و  

  ير يضفي جديداً في عناصر التشكيلفاألداة تكون بمثابة مث

  :ضوابط التجربة
 ومن مصادر   ماً وصوراً، من أعمال الباحثة    تعكس رسو تكوينات متنوعة من األشكال       - ١

  :نوهي على مجموعتي. أخرى

�WWWWא
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  .  من األبيض واألسود من األشكال تعتمد على عالقات كلٍّتكوينات متنوعة   

  ١٣ - ١: األشكال المعدة من ،)أ: ١٠٢شكل(

�� �� �� �� ����WWWWא
	����א�����א
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لوان، وقد راعت الباحثة التنوع في تكوينات متنوعة من األشكال تعتمد على عالقات األ  

ة يعتمد بعضها على    إعدادها حيث يعكس بعضها أعماالً فنية، وأخرى تكوينات زخرفي        

 تعكس أشكاالً ضوئية حركيـة      ، وصوراً يماً ملمسية    تعكس ق  الخط العربي، وتكوينات  

  .٣٧-١٤األشكال المعدة من ) ب: ١٠٢شكل( . بواسطة الكمبيوتر)١(من فنون الميديا

                                           
هي فنون وسائط االتصال اإلعالمي وهي نوع من الفنون معنية بنوع آخر : معناها التقليدي العام بMedia Artفنون الميديا  )١(         

من االتصال بالجمهور عبر وسائط أخرى غير تقليدية مثل التلفزيون، الجرائد، الملصقات، الكمبيوتر مستفيدةً بما تتميز به تلك 

وقد ظهرت تلك الفنون مع . ية مع الجمهور بكافة مستوياته االجتماعيةالوسائط من سرعة انتشار جماهيري، وكذلك قدرتها التفاعل

  ) ١١، ٢٠٠٧النوشوقاتي، . (الثورة التكنولوجية في بداية الستينات

 .والميديا المستخدمة في التطبيق هي عبارة عن صور ضوئية حركية التقطتها الباحثة بالكاميرا الرقمية من خالل الكمبيوتر  



  

)٢٥٣( 

   

  

  

  

  
 
   
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

    

  
  

  )١٣-١(أ ، األشكال من : ١٠٢شكل(  

  تكوينات متنوعة من األشكال تعتمد على عالقات كل من األبيض واألسود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، من أعمال الباحثة١٣، ١٢، ٨، ٧، ٦، ٢، ١: األشكال 

  .النحاس، دت: ، عن ١١، ١٠ ،٤:األشكال

  ١٩٩٦النجدي، :  عن٩، ٣: األشكال

  ٢٠٠١حممد، : ، عن ٥: شكل 

  
  

)٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

)١٠( )٩( )٧( )٧( )٦( 

)١٣( )١٢( )١١( 

 



  

)٢٥٤( 

   
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  
  

  
  
  
 
  

  
  

  ) ٣٧-١٤: نب ، األشكال م: ١٠٢شكل(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكوينات متنوعة من األشكال تعتمد على عالقات األلوان
   من أعمال الباحثة٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤: األشكال 

  ، من التصوير الفوتوغرايف الرقمي للباحثة٢٩، ٢٨، ٢٧:األشكال
  ١٩٩٦النجدي، :  عن٢٥، ٢٤، ٢٣:األشكال

 windows media player، تر من فنون امليديا على الكمبيو٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠: األشكال

  ٢٠٠١حممد، :  عن ٢٦: شكل 
  

  

)١٨( )١٧( )١٦( )١٥( )١٤( 

)٢٣( )٢٢( )٢١( )٢٠( )١٩( 

)٢٨( )٢٧( )٢٦( )٢٥( )٢٤( 

)٣٣( )٣٢( )٣١( )٣٠( )٢٩( 

)٣٧( )٣٦( )٣٥( )٣٤( 



  

)٢٥٥( 

 التطبيق المباشر لقانوني االنعكاس المنتظم وذلك عن طريق نفاذ الضوء المـار مـن               – ٢

 ،،،،(LCD)وجهـاز العـرض الـضوئي    ) الكمبيـوتر (خالل األشكال المعدة باستخدام  

�.وانعكاس األشكال على أسطح المرايا �� �� �� �
واألشكال المنعكسة على أسطحها فـي      ) المرايا(الرقمي للهيئات    القيام بعملية التصوير     – ٣

  .مجال الرؤية الكلي المحيط بها

 أن تكون المرايا في أوضاع متغيرة لتكون مهيئة الستقبال االسقاطات الضوئية بكيفيات             – ٤

  .مختلفة وفقاً لإلجراء التطبيقي للتجربة

  :حدود التجربة

  :والمتغيرات وهي على النحو التاليتخضع التجربة لمجموعة من الثوابت   

���WWWWא���א��������א���א��������א���א��������א���א��������W�W�W�Wوً��وً��وً��وً� �� �� �� �

م ٢,٥× م طـول  ٤(وهي عبارة عن حجرة مستطيلة      ): حجرة التطبيق (مكان التطبيق     - ١

يسار الباحثة  (وهي مغلقة من ثالث جوانب ويبقى الجانب األيسر         ) م ارتفاع ٣× عرض

  ب، أ،: ١٠٣شكل(ناء التطبيق ك إلمكانية الدخول أث   وذل مفتوحاً، )أثناء التصوير الرقمي  

  ).ـ، دج

  :وفيما يلي شرح مفصل لمكان التطبيق ومكوناته  

  :الحوائط  -

  ).:ارتفاع٢,٥×م طول٤(وهو من المرآة المستوية ويمثل خلفية العناصر ) أ ( حائط    -أ 

من اللون األبيض المطفي، حتى ال يـؤثر علـى          ) أ  ( وهو المقابل لحائط    ) ب(حائط    -ب

  . الضوئية أثناء التطبيقاالنعكاسات

وهو ) ب(، والحائط   )أ  ( وهو الحائط الجانبي ويمثل المسافة بين الحائط        ) جـ( حائط   -جـ

  .من اللون األبيض المطفي

  :  األرضية -

) . عـرض ٢,٥×م طـول  ٤(وهي التي تنظم عليها المرايا وهي من األبيض المطفي            

  ).د :١٠٣شكل(

  



  

)٢٥٦( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حجرة التطبيق) جـ، د أ، ب، : ١٠٣شكل ( 

  :  السقف -

وهو من اللون األبيض المطفي ومحاط بإطار من الجص األبيض أيضاً، يحمـل فـي                 

  ).١٠٤شكل . (داخله وحدات إضاءة غير مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

   السقف)١٠٤شكل (

 أ ب

 جـ

 د



  

)٢٥٧( 

  

  : مصدر الضوء– ٢

   .(LCD)وهو الضوء الساقط من خالل جهاز العرض الضوئي المستخدم   

  : العاكسة الهيئات– ٣

  .بأشكالها وخصائصها المتنوعة) المرايا البسيطة ذات السطح الواحد(وهي   

  :وقد أعدتها الباحثة كاآلتي) أ، ب، جـ، د، هـ، و، ز، ح : ١٠٥شكل (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )أ : ١٠٥شكل (

× م عرض ٢,٥٠: مقاس(مستوية ) أ ( مرآة 
وهي في نفس الوقت ) سم ارتفاع١٥٠

  مثل خلفية العناصرالذي ي) ١(حائط رقم 

  
  )ب : ١٠٥شكل (

  مستوية) ب ( مرآة 
  )سم عرض٤٠× سم طول ٦٠: مقاس(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )جـ: ١٠٥( شكل 

  اسطوانية) جـ ( مرآة 

  )سم دوران٣٢× سم ارتفاع ٦٥: مقاس ( 

  

  )د: ١٠٥(شكل 

  كروية محدبة )د (  مرآة 

  )سم ٥٠القطر ( 



  

)٢٥٨( 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )هـ: ١٠٥(شكل 

  كروية مقعرة ) هـ ( ة مرآ
  ) سم ٥٠القطر ( 

  

  
  )و: ١٠٥(شكل 

  كروية محدبة ومقعرة معاً) و( مرآة 
  )سم٥٠القطر  (

  )مقعرة األطراف، محدبة البؤرة( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )ز: ١٠٥(شكل 

  متموجة طولي ) ز( مرآة 

  )سم عرض٥٠× سم طول٨٥: مقاس(
  

  

  )ح: ١٠٥(شكل 

  متموجة  عرضي ) ح ( مرآة 

  ) عرض٨٥×  طول ٥٠مقاس (
  



  

)٢٥٩( 

  ).استخدام اللقطة الواحدة فقط( أسلوب التصوير الفوتوغرافي  – ٤

�ً����ً����ً����ً����W�W�W�Wא��א������������א��א����������א��א����������א��א��������WWWW� �� �� �� �

حيث تتغير تبعاً لإلجـراء التطبيقـي     ) أشكال المرايا المستخدمة    ( متغير أسطح المرايا     – ١

  .المحدد

وجهـاز العـرض    ) الكمبيوتر(التي ينفذ من خاللها الضوء بواسطة       ) األشكال( متغير   – ٢

  ).أ، ب: ١٠٢انظر شكل  .((LCD)الضوئي 

، حيث يتم تغطيته بقماش مخطط قـائم علـى          )١٠٣انظر شكل   ) ( الحائط ب ( متغير   – ٣

أو يتم  ) . أ: ١٠٦شكل(عالقات األبيض باألسود في بعض خطوات اإلجراء التطبيقي         

، ويمكن التحكم   )ب: ١٠٦ شكل (ماش مخطط قائم على عالقات لونية،     تغطية الحائط بق  

 وقد تعمدت الباحثة في اختيارها لألقمشة البساطة فـي عالقـات            .في أسلوب التغطية  

  . جديدة في الشكل الخطوط واأللوان للتوصل إلى إمكانية الحصول على صياغات

  

  

  

  

  

  )ب : ١٠٦شكل (           )أ : ١٠٦شكل ( 
القماش القائم على عالقات األبيض 

  واألسود
  

  القماش القائم على عالقات اللون      

  : متغير االسقاطات الضوئية وذلك من حيث– ٤

  .األرضية، المرايا، الحوائطعلى : المجال )١

  .قريب جداً، قريب، بعيد، بعيد جداً: المسافة  )٢

  .،ورأسية، ورأسية إلى أعلى)يمين، يسار(أمامية، جانبية : يةالزاو )٣

  . األرضية، المرايا، الحوائط، السقفمن:  االلتقاط الرقمي مجال متغير– ٥



  

)٢٦٠( 

        ::::األدوات املستخدمة يف التجربةاألدوات املستخدمة يف التجربةاألدوات املستخدمة يف التجربةاألدوات املستخدمة يف التجربة
  )١٠٧: شكل( . جهاز الكمبيوتر– ١

  

  

  

  

  )١٠٧: شكل(

    جهاز العرض الضوئي المستخدم وهو جهاز العرض بالشاشة البلورية– ٢

(LCD)  Projector (Liquid Crystal Display) ) ١٠٨: شكل(  

  

  

   

  

  

  )١٠٨: شكل(

  )١٠٩: شكل( .  عالية التقنيةالتصوير الفوتوغرافي الرقمية آلة – ٣

  

   

  

  

  

  

  )١٠٩: شكل(



  

)٢٦١( 

  ):اإلجراء التطبيقي للتجربة ( مداخل التجربة 
���5Wא�4א��������%�.3ل�01+�'��/.-(�,� +�(��*�*�(�و)'�&	�����%�א$�و#�"�����! ��� �

        ::::املدخل األولاملدخل األولاملدخل األولاملدخل األول

غايرة األشكال، من خالل تجربـة مبدئيـة        التعرف على إمكانيات أسطح المرايا في م      

 واعتمد التجربة في المـدخل علـى         الضوئية اإلسقاطاتوذلك قبل البدء بعملية     ) استكشافية(

 مع تغير السطح العاكس إلثبات أن ثبات الشكل ال يعني ثبات المـدرك              .حد الوا كلتثبيت الش 

  :على محورينالمدخل قوم يو .كما هو واضح من نتائج هذا المخل

   ) :١( حمور 

توظيف عالقات األبيض واألسود من خالل انعكـاس الـشكل الواحـد البـسيط         ) أ  ( 

  .وتكراره على جميع أنواع المرايا

توظيف عالقات األبيض واألسود من خالل انعكاس الحـائط المقابـل ألسـطح             ) ب(

لى جميـع    ع هنعكاس، وإ  من خالل الخطوط األفقية البسيطة     ، وذلك بعد تغطيته بقماش    ،المرايا

  .أنواع المرايا

   ) :٢( حمور 

 توظيف اللون من خالل الشكل الواحد يعتمد في تكوينـه علـى الوحـدات المربعـة                

  . ودورها في تحقيق االتزان واإليقاع أفقياً، ورأسياً، ومائلة،والمتكررة 

        ::::املدخل الثانياملدخل الثانياملدخل الثانياملدخل الثاني

على أسـطح    وذلك   ، الضوئية لألشكال المعدة   اإلسقاطاتإنتاج أعمال فنية من خالل       

المرايا بهيئاتها المتنوعة في مجال الرؤية المحيط، باستخدام أدوات التجربة المتمثلة في جهاز       

المـستخدم فـي     LCD انظر جهاز عرض     - ،LCDالكمبيوتر، وجهاز العرض الضوئي     

ثم القيام بعملية التصوير الرقمي باعتبـار أن الـصورة الفوتوغرافيـة             -فصل التكنولوجيا 

 في حـد    ة تصويري اعمالهي   أو اعتبار األجزاء المقتطعة    لمتغيرات مقصودة    قاًالملتقطة وف 

حيث أن األجزاء المقتطعة المستخلصة هـي       ) . ٣،٢،١في المحاور    كما هو واضح  (،  اذاته

  . أفضل التكوينات الفنية من الصورة الرقمية الملتقطة



  

)٢٦٢( 

  : محاورةويتم ذلك من خالل ثالث

   ) :١( حمور 
المنعكسة ) األشكال  الملونة  ( وتوظيف اللون من خالل      ،عاكسة الواحدة توظيف الهيئة ال  

  ).مرآة واحدة مع تغير الشكل المنعكس في كل لقطة(على أسطحها 

   ) :٢( حمور 
توظيف أكثر من هيئة عاكسة وتوظيف جماليات اللون، وذلك مـن خـالل األشـكال               

 الشكل المنعكس وذلك فـي كـل       أكثر من مرآة مع تغيير    ( المنعكسة على أسطحها    ) الملونة(

  ).لقطة

   ) :٣( حمور 
 وذلك مـن  ،)األبيض واألسود، أو اللونمن خالل    أو أكثر     واحدة توظيف هيئة عاكسة  

  :لك من خالل اآلتيذويتم  أشكال،خالل مجموعة 

 وذلـك فـي اللقطـة       ،)أبيض وأسود (مع شكل واحد    ) مفردة(توظيف المرآة الواحدة    ) أ  ( 

  .الواحدة

ف مرآة أو أكثر مع الشكل الواحد الذي يعكس عالقات لونية متنوعة، مع تغيـر               توظي) ب(

وهو المرأة المستوية ) أ: حائط( المقابل للخلفية ،) ب: الحائط( الرؤية المتمثل في مجال

  . وذلك في اللقطة الواحدة، حيث يتم تغطيته بقماش مخطط أبيض وأسود،)١(

 مع تغييـر مجـال الرؤيـة        ،)أبيض وأسود (احد  توظيف مرآة أو أكثر مع الشكل الو      ) جـ(

، حيث  ) ١(وهو المرأة المستوية    ) أ: حائط( المقابل للخلفية    ،) ب: الحائط( في   المتمثل

  . وذلك في اللقطة الواحدة،يتم تغطيته بقماش ملون مخطط

أبيض (  أو   )أبيض وأسود أبيض وأسود مع     (توظيف مرآة أو أكثر مع أكثر من شكل       ) د  ( 

في اللقطة الواحدة، وذلك الستحداث صـياغات       ) ملون مع ملون  (أو  ) وأسود مع ملون  

  .جديدة في التكوين قائمة على عالقات أكثر تركيباً
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  المدخل األول

  )التجربة االستكشافية( 
� �
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�نتائج التجربة �
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  )أ :  ١( محور 

  )١٢٣-١١٠األشكال من ( ، )أ  : ١( عرض نتائج محور : أوالً

  ).أ  : ١( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

  

  )ب  : ١( محور 

  )١٣٧-١٢٤األشكال من ( ، )ب  : ١( عرض نتائج محور :  أوالً

  ).ب  : ١( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

   )٢( محور 

  )١٥١-١٣٨ من األشكال( ،  )٢( عرض نتائج محور : أوالً

   ).٢( تحليل نتائج محور : ثانياً
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)٢٦٦( 

  )التجربة االستكشافية ) ( ١(محور نتائج المدخل األول 

  ) ١٢٣-١١٠(األشكال من )  أ:١(عرض نتائج المدخل األول محور : أوالً 
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  الشكل املنعكس على أسطح املرايا) ١ (رقم)  أ :١٠٢شكل (

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١١١     شكل                                       ١١٠شكل                   
  بعض إمكانات المرآة المستوية في مغايرة الشكل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١٣شكل                                        ١١٢شكل                   

  بعض إمكانات المرآة االسطوانية في مغايرة الشكل
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  ١١٥     شكل                                       ١١٤           شكل 

  بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ١١٧شكل                                        ١١٦    شكل         

   مغايرة الشكلبعض إمكانات المرآة المقعرة في                    
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  ١١٩شكل                                              ١١٨شكل          

  بعض إمكانات المرآة المحدبة والمقعرة معاً في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٢١                            شكل                  ١٢٠        شكل 

  بعض إمكانات المرآة المتموجة طولياً في مغايرة الشكل
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  ١٢٣                             شكل              ١٢٢شكل             

  عرضياً في مغايرة الشكلبعض إمكانات المرآة المتموجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

)٢٧٠( 

  )أ  : ١( تحليل نتائج المدخل األول محور : ثانياً

  

 تختلـف هيئتهـا     ، حلول ال متناهيـة    بتكارإت المرآة بخصائصها المختلفة في      ناإمكا

وأساليب تنظيم عناصر التشكيل فيها اختالفاً كلياً عن أصل األشكال التي يتم وضعها أمـام               

  .أسطحها العاكسة بكيفيات متنوعة

في اسـتمرارية الـشكل     ) المرآة المستوية (إمكانات  ) ١١١،  ١١٠نالشكال(حيث عكس    -

  .اره بكيفيتين مختلفتين،أدى ذلك إلى اختالف صورة الشكلوتكر

المـرآة  (اً عـن إمكانيـة      حساً منظورياً خداعياً ناتج   ) ١١٣،  ١١٢ن  الشكال(كما عكس    -

 حيث تحولت الخطوط المستقيمة     ،  على سطحها  في مغايرة الشكل المنعكس   ) يةسطواناأل

 .إلى منحنية كما قلت مساحتها

طوط في حالـة قـرب      ى المبالغة في تصغير حجم الخ     نر) ١١٥، ١١٤ن  الشكال(وفي   -

نجد الخطوط قد تجمعت    ) ١١٥( وفي حالة بعدها عنها في       )١١٤(الشكل من المرآة في     

 ) .المرآة المحدبة في مغايرة الشكل(في بؤرتها الوهمية، وهذا مما يعكس إمكانات 

 تحريفها لألشكال ؛ في)المرآة المقعرة(فهما يعكسان إمكانات  ) ١١٧،  ١١٦ن  الشكال(أما   -

 .مما أضفى إلى األشكال بعداً خيالياً مثيراًبشكل مبالغ فيه، 

المحدبة (نجد الجمع بين سطحين متضادين من المرآة وهما         ) ١١٩،  ١١٨الشكلين  (وفي   -

) ١١٨( ففـي    ،مما يعطي حلوالً أكثر تنوعاً للشكل الواحد المنعكس عليهـا         ) والمقعرة

 وألن من ، تبعاً لكيفية وضع الشكل عن بعد     ،ة المتقعرة انعكس الشكل فقط في بؤرة المرآ     

أهم خصائص المرآة المقعرة أنها مكبرة بحجم الشكل الطبيعي،فقد ظهـرت الـصورة             

 حيـث تحولـت     ،سلوب خيالي مميز   ولكن محورة بأ   ،واضحة نظراً لبعدها عن بؤرتها    

قعر بنسبة  نجد أن الشكل قد ت    ) ١١٩(وفي  . الخطوط من مستقيمة إلى عضوية متموجة       

 نظراً لخاصية المرآة المحدبة، ومما زاد هذه المغايرة هو تحـول الـسطح              ،عالية جداً 

 .العاكس من محدب في األطراف إلى مقعر في الوسط

 حيث ، في مغايرة الشكل)المتموجة طولياً(إمكانات المرآة ) ١٢١، ١٢٠ الشكالن(عكس  -

 الخطوط وانضغطت تتقلص) ١٢٠(ففي . يتبع االنعكاس فيها خصائص التقعر والتحدب

 ،ره ، ولم تظهر أي خطوط منعكسة في أطرافهـا         عقي الجزء ا ألوسط للمرآة نظراً لت      ف



  

)٢٧١( 

) ١٢١(وفـي  . وذلك ألن المسافة غير كافية في إظهارها تبعاً لخاصية المرآة المحدبـة    

نجد التباين واالختالف بين أشكال الخطوط المنعكسة في األطراف مما هي عليـه فـي          

ليـه فـي     عما هي ع   ، حيث تبدو قليلة وبأقل وضوح في األطراف، وأقل انحناء         وسطال

ة وبدرجة كبيرة من الوضوح واالنحناء، وعموماً فـإن كـال           ثيفالذي بدت فيه ك   الوسط  

الشكلين يعكسان قدرة المرآة المتموجة في تحويل الشكل التقليدي إلى عالقات مختلفة من 

 .الخطوط

المرآة المتموجـة   (ان أساليب مختلفة من خالل إمكانات       يقدم) ١٢٣،  ١٢٢ والشكالن ( -

 واحـدة،    المـستخدمة  فبالرغم من أن المرآة   ، في تحريفها ومغايرتها لألشكال   ) يعرض

والشكل أيضاً واحد لم يتغير ، إال أننا نرى التنوع في أشكال الخطوط المنعكسة عليها،               

تحدب، ثم تضيق تماماً     الم حيث بدت الخطوط مستقيمة ومضغوطة ومتكررة في الوسط       

نجد أن  ) ١٢٢( أسطحها بينما في     ر في طرف المرآة المتقعر نتيجة لتنوع       وتكب ثم تتسع 

 أصبحت جانبية بعـد أن كانـت         نظراً لتغير زاوية االلتقاط التي     الشكل قد اختلف تماماً   

 ).١٢٣(أمامية في 
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)٢٧٢( 

  افيةشكالتجربة االست) ١( نتائج المدخل األول محور 

   )١٣٧-١٢٤( األشكال من )    ب :١(عرض نتائج المدخل األول محور : أوالً 

  

  

  

  

  

  

  سطح المراياأالمنعكس على ) األبيض واألسود(القماش ) ١٤ ( أ، : ١٠٦شكل 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  ١٢٥شكل   ١٢٤شكل 

  بعض إمكانات المرآة المستوية في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٢٧شكل   ١٢٦شكل 

  كانات المرآة االسطوانية في مغايرة الشكلبعض إم
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  ١٢٩شكل   ١٢٨شكل 

  بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣١شكل   ١٣٠شكل 

  بعض إمكانات المرآة المقعرة في مغايرة الشكل
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  ١٣٣شكل   ١٣٢شكل 

   في مغايرة الشكلمعا والمحدبةالمقعرة بعض إمكانات المرآة 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٥شكل   ١٣٤شكل    

   بعض إمكانات المرآة المتموجة طولياً في مغايرة الشكل 
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  ١٣٧شكل         ١٣٦شكل    

   في مغايرة الشكل عرضيبعض إمكانات المرآة المتموجة
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  )ب  : ١( ج المدخل األول محور تحليل نتائ: ثانياً

 األبـيض واألسـود،      عالقـات   للخطوط القائمة علـى    إبتكارية  يعكس هذا المحور عالقات     

 .وتباينات بين البساطة والتعقيد في الشكل المنعكس على أسطح المرايا

 وذلك نظراً لكيفية وضعية     ،لم تحدث أي صياغة جديدة تذكر     ) ١٢٥،  ١٢٤(في الشكلين   و -

ساعد على ذلك خاصية المرآة المـستوية فـي          و ،)المرآة المستوية (ابل لسطح   قالشكل الم 

 .ول الشكل يساوي طول الخيالن الشكل يساوي بعد الخيال، وطيث إمغايرتها للشكل، ح

سطوانية أثبتت إمكاناتها فـي اسـتحداث       نجد أن المرآة األ   ) ١٢٧،  ١٢٦كلين  الش(أما في    -

 .ط إلى منحنية وبأسلوبين مختلفين في كال الشكلين حيث تحولت الخطو،صياغات جديدة للشكل

 وبين االنعكاس فـي     المحدبةللمرآة  ) ١٢٩،  ١٢٨الشكلين  (نجد تشابه بين االنعكاس في       -

ـ ع إلى قرب القماش المـنعكس       وذلك يرج ،) ١٢٥،  ١٢٤الشكلين  (توية  المرآة المس  ن مـ

حجم الـشكل المـنعكس     ل، أنها مصغرة    )المحدبة(أسطح المرايا، و نظراً لخاصية المرآة       

عليها، فنجد أن الخطوط بدت صغيرة جداً ومتقاربة، كما أنها أخذت تكبر في األطـراف               

تبعاً لخصائص هذه المرآة، بينما نجدها قد غطت الجزء العلوي فقط في            ) ١٢٨شكل(في  

 .نظراً لبعد مسافة االلتقاط) ١٢٩شكل(

في تحريفها المبالغ لألشكال    ) ةالمرآة المقعر (إمكانات  ) ١٣١،  ١٣٠ن  الشكال(كما عكس    -

نرى الخطوط قد تحولـت إلـى منحنيـة         ) ١٢٨(ففي  .وبصياغات مختلفة للشكل الواحد   

حيث بـدت   ) ١٢٩(وبمساحات وتداخالت غاية في التحور وبأسلوب يختلف عما هو في           

ن ع ذلك أيضاً إلى اختالف الزاويتي      ويرج ،الخطوط أقل سمكاً ومختلفة تماماً في صياغتها      

 .  تم منهما االلتقاطالتي

نجدهما قد عكسا قيماً خطية غاية في اإلدهاش حيـث بـدت          ) ١٣٣،  ١٣٢الشكلين  (وفي   -

حيث ) المرآة المحدبة والمقعرة معاً   (مختلفة نظراً لخصائص    إبتكارية  أكثر تحوراً وبصيغ    

 .الجمع بين سطحين مختلفين في آن واحد

متموجـة  ) ١٣٤(ط فـي    الخطـو فبـدت   ) ١٣٥،  ١٣٤(كما تعددت الحلول في الشكلين       -

 .نجدها قد توزعت على طرفي المرآة وبقي الوسط خالياً منها) ١٣٥(صلة، وفي وانسيابية ومت

إمكاناتهـا فـي تحريـف      ) يالمرآة المتموجة عرض  (قدمت  ) ١٣٧،  ١٣٦الشكلين  (وفي   -

 . والتكرارتنوعت الخطوط معبرة عن قيم جمالية قائمة على اإليقاع حيث ،الشكلصورة 
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  ١٣٩شكل   ١٣٨شكل 

  بعض إمكانات المرآة المستوية في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٤١شكل   ١٤٠شكل 

   مغايرة الشكلبعض إمكانات المرآة االسطوانية في
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  ١٤٣شكل   ١٤٢شكل 

   .بعض إمكانات المرآة المحدبة في مغايرة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٤٥شكل   ١٤٤شكل 

  .بعض إمكانات المرآة المقعرة في مغايرة الشكل
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  ١٤٧شكل   ١٤٦شكل 

  . مغايرة الشكل بعض إمكانات المرآة المحدبة والمقعرة معاً في 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٤٩شكل   ١٤٨شكل 

  .الشكلبعض إمكانات المرآة المتموجة طولياً في مغايرة 

  



  

)٢٨٠( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٥١شكل   ١٥٠شكل 

  .الشكل في مغايرة اًبعض إمكانات المرآة المتموجة عرضي
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  )٢( المدخل األول محور ليل نتائجتح: ثانياً 
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 حيث تكرار الـشكل     ،قدمت المرآة المستوية حلين مختلفين    ) ١٣٩،  ١٣٨الشكلين  (في   -

 الـشكل عـن      نظراً لبعـد   ة مصغر بنسب) ١٣٨( في   )٢،  ١(في المرآتين المستويتين    

ة للشكل المنعكس على سطحي المرآتين ولكـن         هناك استمراري  )١٣٩( وفي   ،أسطحها

  .ظمتإيقاع منط واألشكال واأللوان في في عالقات مغايرة وقائمة على تكرار الخطو

سطوانية في إكساب الشكل المنعكس      المرآة األ  إمكانات) ١٤١،  ١٤٠ن  الشكال(ويعكس   -

أللـوان  عليها بعداً منظورياً أدى إلى استحداث قيماً جديدة في عالقـات الخطـوط وا             

 قـد انـضغطت بمـساحة       نرى أن األشكال  ) ١٤٠( ففي   ،واألشكال بإيقاعات متنوعة  

نراها قد تقلصت وامتدت طولياً في وسط       ) ١٤١(عرضية امتدت إلى الجانبين، أما في       

 والتقائه مع أسطح المـرآة فـي كـال          يجة لتقابل الشكل المنعكس في تماس      ونت ،المرآة

 أسلوب وساعد على ذلك     ، جديدة في كال الشكلين    الشكلين أدى ذلك إلى ظهور عالقات     

 .الفوتوغرافي  اختالف زوايا االلتقاط  أيضاً،وضع الشكل المنعكس

 ،)١٤٣، ١٤٢الـشكلين  ( مـصغر فـي     بحجـم ) المرآة المحدبة ( الشكل على    انعكاس -

 فـي   واستمراريته مع الشكل المنعكس أمام سـطحها      ) ١٤٣(وتمركزه في البؤرة في     

اً لبعد الشكل أو قربه من المرآة أدى إلى إحداث تنوع فـي مغـايرة               وذلك تبع  ،)١٤٢(

 .الشكل

 والغمـوض   باإلبتكاريـة   تتميزان فهما يقدمان صياغتين  ) ١٤٥،  ١٤٤(ن  الشكال(أما   -

 مما أكـسب    ،)المرآة المقعرة (نتيجة للتحور الشديد الناتج عن خصائص االنعكاس في         

ثة بين الخطوط واأللوان    قات الشكلية المستحد  األشكال أبعاداً خيالية باإلضافة إلى العال     

 . وكأنها ناتجة عن مرآتين تحمالن خصائص مختلفة واألشكال،

عن إمكانات أخرى للمرآة      حيث كشف  ،المغايرة واإلبتكار ذروة  ) ١٤٦شكل  ال(يعكس   -

خلفيـة،  التـي تعمـل ك    ) ١المرآة المستوية   (في عالقتهما مع    ) المحدبة والمقعرة معاً  (

نا هو انعكاس الشكل على المرآة المستوية، رغم أن الشكل موضوع في وضع فالمثير ه

 إضافة إلى انعكاس الشكل على      ،على األرضية   ) للمرآة المقعرة والمحدبة معاً   (مالمس  

 ويختلف االنعكاس في شكل     ،أن يكون له أي ظهور في األطراف      البؤرة الداخلية دون    

مؤكـداً  ) المقعـرة والمحدبـة معـاً   ( حيث انعكس الشكل على طرف المـرآة   ) ١٤٧(



  

)٢٨٢( 

 . تكاد تكون مختفية أعالالتقعرفي بؤرة ره على شكل بقعة صغيرة ا وتكر،استمراريته

تعكس إمكانات المرآة المتموجة فـي مغـايرة        ) ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨األشكال  (  -

متخـذاً بعـداً      طوليـاً  )المتموجـة  (انعكس الشكل أسفل المرآة     ) ١٤٨(ففي  . الشكل  

لنفس المرآة نجد أن الشكل قد تكرر       ) ١٤٩( وفي   ،حدب الجزء الوسط  تاً نظراً ل  منظوري

في الوسط، وذلك نتيجة لبعد الـشكل       وبصيغ متنوعة على الطرفين و    ثالث مرات أفقياً    

 وذلك  ،انعكس الشكل بكيفية مغايرة حيث تجزأ إلى قسمين       ) ١٥٠( وفي   ،المنعكس عنها 

أدى إلـى تمـوج     ممـا    ،)محدب ومقعر  (ياً المتموجة عرض  نتيجة لتنوع سطح المرآة   

رر الشكل ثـالث مـرات      نجد حالً آخر النعكاس الشكل حيث تك      ) ١٥١(وفي  . الشكل

) المتموجـة عرضـي  (ة فـي المـرآة   رأسياً وبصيغ مختلفة نتيجة للتموجات الموجود   

 .وانعكاسها عليها) ١المرآة المستوية (كزة على الخلفية المرت

 )٢محـور ( و   )ب:١محور(و  ) أ: ١محور  ( في   للتجربةعكست نتائج المدخل األول      -

تنوع خصائص المرايا وتعدد إمكاناتها في مغايرة األشكال المنعكسة على أسـطحها،            

 التي تذخر بالقيم الفنية      المبتكرة حيث أنتجت العديد من الصياغات والحلول التشكيلية      

 : حيثصريةوالجمالية لتثبت وضوح ما للمرايا من إمكانات في اإلثارة الب

 .الجمع بين الحقيقي واإليهامي في المرآة المستوية، وتأكيد استمرارية الشكل -

خذة بعداً منظوريـاً فـي المـرآة        تحويل الخطوط الهندسية المستطيلة إلى عضوية مت       -

 .سطوانية، عكست حلوالً إبتكارية مغايرةاأل

، والحصول على   بوحي من العمق في المرآة المحدبة      ااستكمالهوتقليص حجم األشكال     -

 .صياغات مستحدثة

ه فـي   ، واختفاؤ  مبتكرة ية خيالية تكبير الشكل وتحويل خطوطه من هندسية إلى عضو        -

 ).المرآة المقعرة(حالة قربه وذلك في 

المقعـرة والمحدبـة    ( المرآة    في ةالواحدالهيئة  تعدد انعكاس الشكل بهيئات مختلفة في        -

ى تعدد الحلول والوصول إلى صياغات       أدى إل  حيث الجمع بين سطحين متضادين    ،)معاً

 . في التكوين أكثر تنوعاإبتكارية

 مختلفة مثيرة للخيال،والحصول    تبأحجام وهيئا ) رأسياً(أو)أفقياً(تموج الشكل وتكراره     -

 ). عرضياُ وطولياً:المرآة المتموجة( وذلك في ،في التكوينمتنوعة على إيقاعات 
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         )١( محور 

  )١٦١-١٥٢األشكال من ( ،  )١( عرض نتائج محور : أوالً

   )١( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

   )٢( محور 

  )١٧٠-١٦٢األشكال من ( ،  )٢( عرض نتائج محور :  أوالً

   ).٢( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

  )أ : ٣( محور 

  )١٨١-١٧١األشكال من ( ، )أ : ٣( عرض نتائج محور : أوالً

  ).أ : ٣( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

  )ب : ٣( محور 

  )١٨٨-١٨٢األشكال من ( ، )ب : ٣( عرض نتائج محور : أوالً

  ).ب : ٣( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

  )جـ: ٣( محور 

  )١٩٤-١٨٩األشكال من ( ، )جـ : ٣( عرض نتائج محور : أوالً

  ).جـ : ٣( تحليل نتائج محور : ثانياً

  

  )د : ٣( محور 

  )٢٠٠-١٩٥األشكال من ( ، )د : ٣( عرض نتائج محور : أوالً

  ).د : ٣( تحليل نتائج محور : ثانياً
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 )٢٠(ب : ١٠٢شكل 
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  االقتطاع) ب(        الصورة الملتقطة             ) أ                                   (

  واالقتطاع) ١(تكوين  رقم  أ ، ب: ١٥٢شكل 

المرآة المتموجة ( على هعلى األرضية بمسافة بعيدة وزاوية رأسية وانعكاس: مجال اإلسقاط الضوئي

 بمسافة بعيدة وزاوية جانبية من )المتموجة طوليالمرآة ( رضية و من األ: مجال االلتقاط.)يعرض

  .اليمين

  

  

  

  

  

  

  

  
  االقتطاع) ب (   قطة               الصورة الملت) أ (                                    

  واالقتطاع) ٢( رقم أ ، تكوين: ١٥٣شكل 

  ،)المرآة المتموجة عرضي( من  على األرضية بمسافة مالصقة جداً:مجال اإلسقاط الضوئي

 من األرضية والمتموجة عرضي :مجال االلتقاط. )المرآة المتموجة( على  وانعكاسه، وزاوية رأسية

  .بمسافة قريبة جداً وزاوية جانبية من اليسار

  

  

 )١٨(ب : ١٠٢شكل 
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  االقتطاع) ب (            الصورة الملتقطة) أ (   )٣١(ب : ١٠٢شكل       

  واالقتطاع ) ٣( ين رقم تكو أ، ب: ١٥٤شكل 

  ، وتمريره من خاللها مرة واحدة إلى األرضية)المرآة المتموجة طولي( على :اإلسقاط الضوئيمجال 

 بمسافة قريبة جداً وزاوية )عرضيالمرآة المتموجة ( من : مجال االلتقاط.ثم االنعكاس على المرآة

  .أمامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (             رة الملتقطةالصو) أ (   )٢١(ب : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع ) ٤( تكوين رقم  أ، ب: ١٥٥شكل 

واالنعكاس  جداً وزاوية أمامية بمسافة بعيدة) مرآة المتموجة طولي ال( على :الضوئيمجال اإلسقاط 

  . بمسافة قريبة جداً وزاوية أمامية) المتوجة طوليالمرآة(  من: مجال االلتقاط.منها

  

  

  



  

)٢٨٧( 

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (          الصورة الملتقطة) أ (    )٣٧(ب : ١٠٢شكل                  

  واالقتطاع ) ٥( تكوين رقم  أ، ب: ١٥٦شكل 

 وتمريره من خاللها بمسافة قريبة وزاوية مائلة، )سطوانية المرآة األإ( على :الضوئيمجال اإلسقاط 

واألرضية بمسافة قريبة ) سطوانيةألالمرآة ا( من :مجال االلتقاط.  على المرآة واألرضيةهوانعكاس

  .جداً وزاوية رأسية 

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (             الصورة الملتقطة) أ (            )٢٧(ب : ١٠٢شكل                   

  واالقتطاع ) ٦( تكوين رقم  أ، ب: ١٥٧شكل 

   والخلفية)سطوانيةمرآة األال(ريره على على األرضية وتم: مجال اإلسقاط الضوئي

  من : مجال اإللتقاط.بمسافة قريبة جداً وزاوية رأسية  )١المرآة المستوية(

  . واألرضية، بمسافة قريبة وزاوية رأسية)سطوانيةاألالمرآة (                

  

  



  

)٢٨٨( 

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (            الصورة الملتقطة) أ (          )٢٩(ب : ١٠٢شكل                   

  واالقتطاع ) ٧( تكوين رقم  أ، ب: ١٥٨شكل 

  المرآة ( على األرضية بزاوية رأسية وبمسافة قريبة جداً وانعكاس على :مجال اإلسقاط الضوئي

  وارتداد الضوء ثانية على  ،)المرآة المحدبة( وبمسافة قريبة جداً وإنعكاس علىبزاوية رأسية )المحدبة

  . واألرضية بزاوية جانبية إلى اليسار والمسافة قريبة جداً)المرآة المحدبة( :مجاال االلتقاط. األرضية

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (          الصورة الملتقطة) أ (     )٢٣(ب : ١٠٢شكل          

  واالقتطاع) ٨( تكوين رقم  ، أ، ب: ١٥٩شكل 

  مسافة قريبة وزاوية أمامية معاً ب) المرآة المحدبة( على األرضية و :مجال اإلسقاط الضوئي

   المرآة واألرضية معاً بمسافة قريبة :مجال االلتقاط. )المرآة المحدبة(واالنعكاس على 

  .وزاوية جانبية من اليمين

 

  

  



  

)٢٨٩( 

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (               الصورة الملتقطة) أ (               )٣٢(ب : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع) ٩( أ، ب تكوين رقم : ١٦٠شكل 

بزاوية أمامية ومسافة بعيدة وتمريره من ) ١المرآة المقعرة والمستوية ( على :مجال اإلسقاط الضوئي

  )المرآة المقعرة( من : مجال االلتقاط. و االنعكاس منهماخاللهما، وارتداده مرة أخرى إليهما

  .بمسافة قريبة وزاوية أمامية) ١المرآة المستوية( والخليفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (               الصورة الملتقطة) أ (          )١٧(ب : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع) ١٠( أ، ب تكوين رقم : ١٦١شكل 

  بمسافة بعيدة وزاوية أمامية واالنعكاس منها،) المرآة المقعرة (مجال اإلسقاط الضوئي على 

  . وزاوية أماميةمجال االلتقاط من المرآة المقعرة بمسافة قريبة

  

  

  

� �



  

)٢٩٠( 
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�� إمكانات المرآة المفردة التي تحمل خصائص معينة في استحداث صياغات متنوعة من خـالل              �

 والحصول على تكوينات    ،اإلسقاطات الضوئية على مجال الرؤية المحيط والمنعكس من خاللها        

  . من خالل االقتطاعمبتكرةأخرى 

يـر  متغواكتسب الشكل أكثر من    ) أ: ١٥٢شكل  (حيث تحول السطح المنبسط إلى  التقوس في           -

وأصـبح   أعطى التكوين عامة إيقاعـاً حركيـاً  كما  . اًة المتموجة عرضي  نتيجة لخصائص المرآ  

ـ    أصبح الجزء ) ب:١٥٢(وفي  . ءالشكل مضيئاً ومعلقاً في سماء سودا      ن التكـوين    المقتطـع م

مغايرة عن األصل، حيث عاد الشكل منبسطاً مرة أخرى بمساحات أكبر مستقل يحمل خصائص 

  .وأكثر وضوحاً

 اللون األزرق على حساب األلـوان       )ة عرضياً المتموج(ة  استقطبت  المرآ  ) أ: ١٥٣(وفي شكل     -

ـ             ،البنية  وفـي   ،ة وأصبح األزرق أكثر ظهوراً، كما  اتخذت مساحات األلوان تموجـات مختلف

  . عن أصلهمغايرأكثر بساطة وبشكل  ظهر التكوين) ب:١٥٣(

ة والمتقاطعـة   وتحول الخطوط المستقيم  ) أ: ١٥٤للشكل  (لمس إيقاعاً حركياً ناعماً في التكوين       ن  -

إلـى   ثم تتجـه     )المرآة المتموجة طولياً  ( إلى األعلى في وسطها المحدب       إلى متموجة ومستمرة  

تمركز الخطوط ) ب:١٥٤(في المقتطع  التكوينفي اختيار في طرفيها المقعرين، ونالحظ األسفل

 متجهة إلى األعلى وهبوطها في الطرف األيسر تاركة فراغاً فـي الجـزء              الطرف األيمن في  

  .العلوي منه

في إثارة الخيال فـي إبتكـار       ) موجة طولياً تالمرآة الم (نتلمس فيه إمكانات    ) أ:١٥٥(أما الشكل     - 

كبرة تشبه هيئتها الكائنات الخيالية المحرفـة  تكوينات مستحدثة من خالل ما تعكسه من أشكال م  

 وقصدت الباحثة عنـد اختيارهـا       .فملمس الشكل المجسم اكتسب صفة المعدن الالمع المصقول       

لتكـوين واقتطاعـه     ظهور التحريف في ا    جانباً آخر في التحريف وساعد    ) ب:١٥٥(االقتطاع  

  . التي تحدث في األسطح المحدبة والمقعرة الزيوغ الكرويخاصية

دوراً في تحول عالقات المساحات والخطوط إلـى االسـتدارة          ) سطوانيةالمرآة األ ( كما لعبت     -

: ١٥٦شكل  (  وذلك في     واستحداث قيما فنية مبتكرة،    والدوران لكل ما يقع في مجالها المرئي،      

  تكويناً مغايراً حيث التركيز على عالقات الخطوطأظهرفقد ) ب:١٥٦(في  أما االقتطاع منه ،)أ

  . ثم تحويلها إلى منحنيات في الجزء العلوي للتكوين،المستقيمة



  

)٢٩١( 

ساعد على ذلك تحول األلوان من      ل محور، و   حو نستشعر حركة مركزية  ) أ: ١٥٧شكل   (وفي  -

وئية للمساحات واأللوان مـن خـالل   البني إلى األصفر المضيء بدرجاته نتيجة للتراكبات الض     

 وفـي   ،)سـطوانية المـرآة األ  ( من مرة من خالل       أكثر سقاط الضوء على األرضية وتمريره    إ

 التفاصيل وبالرغم أن المـرآة ذاتهـا        مع اختزال نجد استمرارية الحركة    ) ب: ١٥٧(االقتطاع  

 ذات عالقـات     قيماً فنية وجمالية متباينـة،      هنا عكس  إال أن التكوين  ) أ: ١٥٦(المستخدمة في   

  .مساحات وخطوط دائرية ومستقيمةالمتردد ب واإليقاع ، والحركةالسكون حيث مبتكرة، من

في تحويل الخطـوط الرأسـية      ) المرآة المحدبة (نرى تكويناً قائماً على إمكانات      ) أ:١٥٨(وفي    -

أمـا  . ءعمقاً منظورياً ناتجاً عن تباين مناطق الظل والـضو        واألفقية إلى هيئة بيضاوية تعكس      

ر إثـارة    أصبح أكث  جزء المقتطع نرى تغيراً واضحاً في المعاني، فال     ف) ب: ١٥٨(االقتطاع في   

  .ة، والمثيرة للتساؤالتالضوئية الخضراء الزائغللخيال الذي تعمق نتيجة للبقع 

ت إال أن الهيئة اختلف   ) مرآة محدبة ( هي أيضاً   ) أ: ١٥٩شكل  (بالرغم أن المرآة المستخدمة في        -

ا أن هنالك تباينـات      في الشكل وفي الخطوط، كم     من الشكل البيضاوي إلى هيئة أكثر  انتظاماً       

 وهو األرضية الساقط    ،واضحة بين الشكل المتكون على سطح المرآة وبين مجال الرؤية اآلخر          

عكس تكويناً  ) ب:١٥٩(كما أن االقتطاع أيضاً في      . عليها الضوء، مما أثرى التنوع في التكوين      

  .سيطاً قائم على تكرار الخطوط المنحنيةبمختزالً و

 فقـد   )أ:١٦٠شكل( في   )١المرآة المستوية (ها  توخلفي) المرآة المقعرة (لى  نتيجة لسقوط الضوء ع     -

عكس التكوين جماليات اإليقاع للخطوط المتموجة واأللوان المتدرجة من الغامق في األجـزاء             

فـي  ) المرآة المقعرة ( كلما  اتجه التكوين إلى األسفل، ونتيجة إلمكانات          ،العلوية إلى الفاتح جداً   

طوط واأللوان أقل وضـوحاً  التفاصيل كلما كان الشكل قريباً منها، فقد بدت الخ     قل  عدم قدرتها ن  

 كما نرى عالقة متناغمة ومحكمة     ، مما أدى إلى تحقيق صياغة مستحدثة في الشكل،        في التكوين 

 من التكوين   المقتطع) ب:١٦٠(وضوح في شكل    بين الشكل والفراغ في التكوين التي ظهرت ب       

  .األساسي

) أ:١٦١شكل(دها الحقيقي في    بعب في إظهار األشكال المنعكسة      )المرآة المقعرة ( خاصيةوتظهر    -

، ظهر التكوين بشكل أكثر بساطة    ن الشكل المتكون على سطحها، مما       تفاء جزء كبير م   حيث اخ 

، كمـا ظهـر    أفقياً بسالسة غاية في الرقة       إلى متموجة ومتعرجة   كما تحولت الخطوط الرأسية   

كما اكتسب التكوين في الصورة . بأقل شدة وبأكثر اندماجاً)  واألزرقألحمرا(ن اللونان األساسيا



  

)٢٩٢( 

 الشكل والفراغ وأصبح أكثر قرباً، وبمـساحة مغـايرة          عالقة جديدة بين  ) ب: ١٦١(المقتطعة  

  .تماما

  


�א�����א��+�����+����������  ����,
�א�����א��+�����+�����������)-����,
�א�����א��+�����+�����������)-����,
�א�����א��+�����+�����������)-����,-(��F�F�F�F١١١١E�E�E�E�       إمكانات المرآة الواحدة المفردة في إبراز قيماً فنية وجمالية

 وفي مجال الرؤية المحيطة بهـا، ومـن         ، الضوئية على أسطحها   اإلسقاطاتتنوعة من خالل    م

خروج بـصياغات تـشكيلية     خالل استثمار قانوني االنعكاس الضوئي المنتظم، نتج عن ذلك ال         

  .من خالل المرآة الواحدةمبتكر الحصول على أكثر من تكوين  و،مستحدثة
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)٢٩٣( 

  )٢(ني محور نتائج المدخل الثا

   )١٧٠ – ١٦٢األشكال من ) ٢(ض نتائج المدخل الثاني  محورعر: أوالً 

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (        الصورة الملتقطة) أ (     )١٩(ب : ١٠٢شكل            

  واالقتطاع) ١١( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٢شكل 

 منالمرآة المستوية(في وضع متقابل مع وهي ) ١المرآة المستوية (على  :مجال اإلسقاط الضوئي

  )١المستوية(وإنعكاسه، على ) ٢ ية المستو( وتمرير الضوء من خالل.مسافة بعيدة وبزاوية أمامية

  واألرضية بمسافة بعيدة جداً) ١المستوية (المرآة :  مجال االلتقاط.بعد مروره على األرضية

  وبزاوية جانبية من اليمين

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (                 الصورة الملتقطة) أ (   )١٥(ب : ١٠٢شكل 

  واالقتطاع) ١٢( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٣شكل 

) ١المستوية (وهي في وضع متقابل مع ) ٢المرآة المستوية ( مجال اإلسقاط الضوئي على 

  بمسافة قريبة جداً وزاوية رأسية، وتمرير الضوء أكثر من مرة من خالل)المتموجة عرضي(و

) ١المستوية ( و) المتموجة عرضي(من:  مجال االلتقاط.منهما والمتموجة وانعكاسه) ١المستوية(

  .اليمين مسافة قريبة جداً بزاوية جانبية إلىواألرضية وب

  

  

   

 

 



  

)٢٩٤( 

   

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (             الصورة الملتقطة) أ (      )١٤(ب : ١٠٢شكل       

  االقتطاعو) ١٣( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٤شكل 

وهما في وضع متقابل مع ) المرآة المحدبة والمقعرة معاً واالسطوانة( على :مجال اإلسقاط الضوئي

بمسافة بعيدة وزاوية أمامية، إنعكاس الضوء من المرآتين االسطوانية والمحدبة ) ١المرأة المستوية(

  .)١المرآة المستوية( : مجال االلتقاط.)١المستوية(والمقعرة معاً ثم ارتداده مرة أخرى إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (             الصورة الملتقطة) أ (   )٢٤(ب : ١٠٢شكل            

  واالقتطاع) ١٤( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٥شكل 

المرتكزة ) المرآة المقعرة(وهي في وضع متقابل مع ) المرآة االسطوانية (  :مجال اإلسقاط الضوئي

 ).المرأة المستوية والمقعرة( على األرضية و)االسطوانية(وانعكاس من ) ١وية المرآة المست(على 

  . واألرضية)المرآة المستوية والمقعرة( :اللتقاطمجال ا

  

  



  

)٢٩٥( 

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (         الصورة الملتقطة) أ (     )٣٤(ب : ١٠٢شكل            

  واالقتطاع) ١٥( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٦شكل 

 في وضع متجاور، من وهما) المرآة  المقعرة (و) المرآة المتموجة طولي ( :قاط الضوئيمجال اإلس

  .المقابلة لها) ١المرآة المستوية (مسافة بعيدة وزاوية جانبية من اليسار، واالنعكاس على 

  . من مسافة بعيدة وزاوية أمامية)المرآة المستوية(: مجال االلتقاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (                 الملتقطةالصورة ) أ (         )٣٣(ب : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع) ١٦( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٧شكل 

  )١ لمستويةالمرآة ا( للخلفية مرتكزة على الحائط المقابل )المرآة االسطوانية( :مجال اإلسقاط الضوئي

، )المرأة االسطوانية(حائط المثبت عليه  ال على واالنعكاس.بمسافة قريبة وزاوية مائلة إلى اليسار

 بمسافة بعيدة وزاوية جانبية )١والمرآة المستوية ()ب(الحائط الجانبي األيمن حائط : مجال االلتقاط

  .إلى اليسار

  

  



  

)٢٩٦( 

  

  

  

  االقتطاع) ب (                  الصورة الملتقطة) أ (        )٣٥(ب : ١٠٢شكل     

  واالقتطاع) ١٧( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٨ شكل

بمسافة بعيدة وزاوية أمامية، ) االسطوانية(و ) المرآة المقعرة والمحدبة معاً ( :مجال اإلسقاط الضوئي

 ) طوليالمرآة المتموجة(: مجال االلتقاط. للمرآتان المقابلة)المرآة المتموجة طولي(وانعكاس على 

  .بمسافة بعيدة وزاوية أمامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (               الصورة الملتقطة) أ (      )٢٨(ب : ١٠٢   شكل

  واالقتطاع) ١٨( تكوين رقم  أ، ب: ١٦٩شكل 

ان توهما موضوع) المحدبة والمقعرة معاً (و ) ٢المرآة المستوية (  على :ط الضوئيمجال اإلسقا

 األرضية  رأسية، وتمريره علىبمسافة قريبة وزاوية) ١ يةالمرآة المستو(على األرضية أمام 

 بمسافة قريبة جداً )والمقعرة والمحدبة معاً( األرضية : مجال االلتقاط.)١المستوية( على واالنعكاس

  .وزاوية جانبية من اليمين

  

  

  



  

)٢٩٧( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (        الصورة الملتقطة) أ (    )٢٦(ب : ١٠٢ شكل           

  واالقتطاع) ١٩( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٠ شكل

  

المرآة المتموجة ( على األرضية بزاوية رٍأسية وبمسافة بعيدة وانعكاس على :ال اإلسقاط الضوئيمج

  األرضية والمتموجة طولي والمستوية بمسافة قريبة وزاوية:  مجال االلتقاط.)١المستوية (و ) طولي

  .رأسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �� �� �� �



  

)٢٩٨( 
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انات البسيطة للمرآة المستوية في قدرتها على مغايرة الشكل،إال أننا نجـدها قـد              رغم اإلمك  -

 وذلك من خالل الكيفية التي تم الخروج بها إلى صـياغة            ،قدرة على المغايرة  أكثر  أصبحت  

، فأصـبح   )٢المستوية(و) ١المرآة المستوية   (، حيث الجمع بين     )أ: ١٦٢شكل  (التكوين في   

اتخذ كما اً،  حيث أصبح أكثر تراكب،ي المرآتينسطحشكل الساقط على     ال بشدةالتكوين مغايراً   

 مضيئاً فـي    اات متنوعة في شدتها، كما ظهر جزء      اً، وظهرت األلوان في تباين    بعداً منظوري 

: ١٦٢(كما ظهر االقتطاع في .  المدركوسط التكوين، أدى إلى استدعاء الخيال لدى المشاهد       

 في  رغم بساطتها )  المستوية المرآة(مختزل، عكس لنا قدرة     اية في التجريد الهندسي وال    غ) ب

  .الوصول إلى التكوين المبتكر

المتموجـة  (ة  يحمل كل منهما خـصائص مختلفـة المـرآ        إن الجمع بين نوعين من المرايا        -

 غايـة فـي    أدى إلى استحداث تكـوين )أ: ١٦٣شكل (في  ) ٢(،  )١(لمستوية  ا(و  ) اًعرضي

فة فـي المـساحات والخطـوط،       عداً منظورياً وتداخالت مختل   فقد عكس التكوين ب   التحريف،  

 ساطعة، مما يستشعر في      داكنة ومناطق ضوئية    حيث ظهور مناطق ظلية    ، واضحة وتباينات

 التـي    منظوري أقل وبوضوح أكثر في الخطـوط       وبدا التكوين بعمق  . حساً فيزيقياً المشاهد  

 ) .ب: ١٦٣( وذلك في االقتطاع طةيس بظهرت

 بل ترجع   ،قة مادية منعكسة على أسطح المرايا ليست حقي     أن الصور ال  ) أ: ١٦٤ الشكل(أثبت   -

 تلك األسطح في مجالها المحيط المـنظم بكيفيـات           من خالل اإلدراك،   إلى العين التي ترى   

 )زرليال( تشبه ضوء    شكال بنائية وأشكال هوالمية مضيئة    فقد أمكن الحصول على أ    . مقصودة

ـ     ) ب: ١٦٤(اع  وفي االقتط ). الهولوجرام (أو ائي الهندسـي   اقتصر التكوين على الشكل البن

 .فاكتسب قيمة معمارية مغايرة

للمـرآة  (المقابلـة   ) آة المقعـرة  المر(تكويناً مغايراً، نتيجة لوضعية     ) أ  :١٦٥(يعكس الشكل    -

ج في الجـزء  حيث انعكس الشكل متخذاً بعداً منظورياً في جانبي التكوين، وانبع         ) سطوانيةاأل

 حـين تكـون      الضوء المنعكس عليها   في استقطاب ) المرآة المقعرة ( يجة لعدم قدرة  الوسط نت 

في انحناءات  الخطوط والمساحات ذلك انضغاطاً فيعن   نتج .سقاط الضوئي قريبةمسافة اإل

مكتـسباً هيئـة عـضوية    ) ب:١٦٥(في  وظهر االقتطاع   .، أثمرت عن تكوين مبتكر    دائرية

 .رفي الساقط على المرآةنوعية الشكل الزخ  تماماًمغايرة



  

)٢٩٩( 

المـرآة  (و) المرآة المتموجة طولياً  (من خالل الجمع بين     ) أ: ١٦٦الشكل  (كشف التكوين في     -

في الكشف عن إمكانات أكثر عمقاً وغرابة وإثارة للخيال، فقد تحول      ) ١المستوية  (و) المقعرة

كأنه مصنوع من    أسطحها إلى قطعة نحتية تعكس حساً ملمسياً بصرياً و         الشكل المنعكس على  

 لكائن عضوي في عالقـات      تكوين) ب: ١٦٦ ( في قتطاع منه   كما نتج عن اال   خامة الخشب، 

 .خطية محددة الهيئة المحرفة باستقاللية متناهية عن أصله

 من إلى استحداث تكوين مركب) ١ا لمستوية ( و) سطوانيةلمرآة األا(كما نتج عن الجمع بين  -

، والحصول  )أ:١٦٧الشكل  ( وذلك في     مغايراً عن اآلخر   ل كل جزء شكالً   ثالثة أجزاء، يحم  

ـ       ستقل من أحد األجزاء الثالثة كلوحة     على تكوين م   ن خـالل    تصويرية منفـصلة وذلـك م

 .، مما يثري تعدد الحلول التشكيلية من خالل التكوين الواحد)ب: ١٦٧شكل (االقتطاع في 

، فقـد   )أ:١٦٨الـشكل ( في   لكاستحداث تكوين مثير للخيال مستدعياً بواعث االستكشاف وذ        -

كساب التكوين في إ) ة المتموجة طولياًالمرآ(، و)المحدبة والمقعرة معاً( من المرآة ساهمت كل

ظهور بقعة دائريـة علـى      ) المحدبة والمقعرة معاً  (أكثر من هيئة، وقد أدى انعكاس المرآة        

الناتجة عـن بعـد     ) الزيوغ الكري (المرآة المتموجة أكسب التكوين تنوعاً، وقد أدت ظاهرة         

 إلى تجمع الضوء في أكثر من نقطة أدى إلى تكوين عدة          العاكس األشعة الساقطة عن السطح   

راه في المناطق المضيئة باللون األخـضر       أيضاً هناك زيوغ لوني ن    .  المنعكس صور للشكل 

وقـد اقتـصر    .  المـنعكس   موجودة أساساً في الشكل    دى إلى استحداث ألوان جديدة، ليست     أ

أدى ة لظهور عناصر مضيئة أمامها، سح سوداء مفعلى خلفية قاتمة) ب:١٦٨(طاع  في االقت

كس بعداً فيزيقياً مثيراً للغموض، وكاشفاً عن   عذلك إلى اإلحساس بالجو  الدرامي في العمل،         

 .أبعاداً ذات معاني أخرى في العمل الفني

يـا  لساقط على أسـطح المرا     إلى الشكل ا   صياغة تشكيلية تكاد ال تنتمي    ) أ:١٦٩الشكل  (قدم   -

 فقـد تحولـت     ،)١المرآة المـستوية    (وانعكاس من   ) ٢ المستوية(،  ) والمقعرة معاً  المحدبة(

 وتباين  ،غاية في التحريف  الخطوط األفقية إلى مساحات متنوعة ومترابطة وبأشكال مجردة         

ختلف كما أمكن الحصول على تكوين آخر مستحدث ي       .  كما هي   مع ثبات صفاتها   شدة األلوان 

 ) ب:١٦٩(أيضاًَ في عالقاته التشكيلية عن أصله مع البقاء أيضاً على ثبات األلوان، وذلك في 

به قلـيالً الـشكل      قائم على عالقات عضوية تش     )أ: ١٧٠الشكل  ( في    استحداث تكوين جديد   -

ولكـن   ) ١المستوية  (و  ) المتموجة طولياً  ( وهي ، المرايا المستخدمة  المنعكس على سطحي  

  في إيقاع متمـوج    اتجة عن الخطوط والمساحات المتردة    نه في جماليات اإليقاع الن    يختلف ع 

-، كما ظهر التكوين مشبعاً باأللوان الزرقـاء       األرضية والمرايا مجالي  وذلك على    وشفاف،



  

)٣٠٠( 

 ظهر بمساحات    آخر تكويناً) ب:١٧٠(وقد عكس شكل    . زرقة مياه البحر   -، المضيئة   راقةبال

 . ثر دكانة وأقل بريقاً عن أصله وبدرجات لونية أكمختلفة

�����
��+���+/ل�*('+��א�.�يتبين أنه يمكن الحصول على صياغات تشكيلية مستحدثة ومتنوعة مـن   

 من خالل األشكال     وذلك خالل توظيف أكثر من مرآة في التكوين الواحد، قائم على عالقات األلوان           

ومات جمالية قائمة علـى      مق تكرة، تحمل  أعمال فنية مب    بذلك تالساقطة عليها والمنعكسة منها، فتحقق    

ين حقيقة   ب  فظهر االختالف شديدا   ،الذي عمل كمثير من خالل البصر      مجال الرؤية الكلي     التفاعل في 

 حيث يلغي الضوء أثناء الظالم المادة المنـتج منهـا           ،األشياء المألوفة وصورها التحريفية المنعكسة    

 يبعده كل البعد عن    ما رة المثي له من الصفات الخيالية    يتحول الشكل المنعكس إلى مدرك آخر     العمل، ف 

صفته األصلية، باإلضافة إلى اإلحساس بشفافية األعمال التي بدت وكأنها أضواء متحركة وسط بيئة              

  .مظلمة
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  )٤(أ : ١٠٢ شكل       

  

  الصورة الملتقطة) أ (      

  

  االقتطاع) ب (            

  واالقتطاع) ٢٠( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧١شكل 

المرآة المستوية ( وتمديده إلى  على األرضية بمسافة قريبة وزاوية رأسية،:مجال اإلسقاط الضوئي

ة وزاوية رأسية بمسافة قريب) ١المرآة المستوية ( األرضية و:ل االلتقاط مجا.، وإنعكاس منهما)١

  .جانبية إلى اليمين

  

  

  

  

     

  )٨(أ : ١٠٢ شكل      

  

  الصورة الملتقطة) أ (  

  

  االقتطاع) ب (          

  واالقتطاع) ٢١( تكوين رقم  أ، ب: ١٧٢شكل 

بمسافة قريبة وزاوية رأسية إلى اليمين، ) انيةالمرآة االسطو(مجال اإلسقاط الضوئي على األرضية و 

 األرضية : مجال االلتقاط.وإنعكاس منها ) ١المرآة المستوية (وتمرير الضوء مرة واحدة إلى 

  .بمسافة بعيدة وزاوية جانية من اليمين) ١واالسطوانية والمستوية (

  



  

)٣٠٢( 

 

  

  

  

  

  

  

  )٣(أ : ١٠٢ شكل        

  

  الصورة الملتقطة) أ (     

  

  االقتطاع) ب (       

  واالقتطاع) ٢٢( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٣شكل 

 إلى هبعيدة وزاوية رأسية، وتمريربمسافة ) المرأة االسطوانية (  على :مجال اإلسقاط الضوئي

)  االسطوانية والمستوية( والمرآتين األرضية:مجال االلتقاط ). ١المرآة المستوية (األرضية والخلفية 

  . وزاوية رأسية من اليمين مسافة بعيدةمن

  

  

  

  

  

     

  )١٠(أ : ١٠٢شكل              

  

  الصورة الملتقطة) أ (  

  

  االقتطاع) ب (     

  واالقتطاع) ٢٣( تكوين رقم  ، أ، ب: ١٧٤شكل 

 من ه وتمريره على األرضية فقط بزاوية رأسية ومن مسافة قريبة وإنعكاس:مجال اإلسقاط الضوئي

 ).١االسطوانية والمستوية(  المرآتين علىإلى األرضية وانعكاسه منها) طوانيةالمرآة االس(خالل 

  ).١االسطوانية والمستوية(األرضية و: مجال االلتقاط 

  

  



  

)٣٠٣( 

 

  

  

  

  

  )٥(أ : ١٠٢ شكل    

  

      الصورة الملتقطة) أ (     

  

  االقتطاع) ب (         

  واالقتطاع) ٢٤( تكوين رقم  ، أ، ب: ١٧٥شكل 

المرآة ( على األرضية بمسافة قريبة جداً وزاوية رأسية وتمريره من خالل :اإلسقاط الضوئيمجال 

 بمسافة قريبة )المرآة المحدبة(األرضية و:  مجال االلتقاط. وعلى األرضية عليهاواالنعكاس) المحدبة

  .وزاوية جانبية من اليسار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(أ : ١٠٢شكل             

  

  لصورة الملتقطةا) أ (        

  

  االقتطاع) ب (                

  واالقتطاع) ٢٥( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٦شكل 

 ريره من خاللها وهي في وضع أفقي على األرضية وتم)المرآة المحدبة  (:مجال اإلسقاط الضوئي

سافة قريبة من م) المرآة المحدبة: (ال االلتقاط  مج.مسافة بعيدةمن  بزاوية رأسية وواالنعكاس عليها

  .وزاوية رأسية

  



  

)٣٠٤( 

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (   الصورة الملتقطة) أ (   

  واالقتطاع) ٢٦( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٧شكل 

المرآة (مسافة قريبة وزاوية رأسية، وانعكاس على من مجال اإلسقاط الضوئي  على األرضية 

 واألرضية بمسافة قريبة جداً وزاوية )المرآة المقعرة(: مجال االلتقاط. وتمريره من خاللها ) المقعرة

  .جانبية من اليسار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩(أ : ١٠٢شكل           

  

  الصورة الملتقطة) أ ( 

  

  االقتطاع) ب (         

  واالقتطاع) ٢٧( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٨شكل 

عكاس على واالنمن مسافة قريبة وزاوية رأسية من اليمين،على األرضية : مجال اإلسقاط الضوئي

األرضية والمرآة من مسافة بعيدة وزاوية جانبية من : مجال االلتقاط) . المرآة المحدبة والمقعرة معاً(

  .اليمين

  

 )٤(أ : ١٠٢شكل 



  

)٣٠٥( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (         الصورة الملتقطة) أ (   )٥(أ : ١٠٢شكل 

  واالقتطاع) ٢٨( تكوين رقم ، أ، ب: ١٧٩شكل 

بمسافة قريبة جداً وانعكاس )المرآة المتموجة طولي ( على  وةعلى األرضي: مجال اإلسقاط الضوئي

المرآة : مجال االلتقاط.الضوء على المرآة وتمريره من خاللها وارتداده مرة أخرى على األرضية 

  . واألرضية بزاوية رأسية من اليمين،المتموجة طولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (      الصورة الملتقطة) أ (    )١٣(أ : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع) ٢٩( تكوين رقم ، أ، ب: ١٨٠شكل 

مسافة بعيدة وزاوية جانبية من اليمين من ) المرآة المتموجة عرضي ( على : ال اإلسقاط الضوئيمج

  ).المرآة المتموجة عرضي(وانعكاسه منها على األرضية بعد تمريره مرتين من خالل 

   . بعيدة وزاوية رأسية من اليمينمن مسافة) ١آة المستوية المر(األرضية والخلفية : مجال االلتقاط

  

  



  

)٣٠٦( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (              الصورة الملتقطة) أ (          )٢(أ : ١٠٢شكل           

  واالقتطاع) ٣٠( تكوين رقم ، أ، ب: ١٨١شكل         

  

  

ضع أفقي على األرضية بزاوية أمامية وهي في و) سطوانيةالمرآة األ( على : مجال اإلسقاط الضوئي

.  إلى األرضية والسقف عدة مراتاالسطوانيةومن مسافة قريبة جداً، وتمريره من خالل  المرآة 

  .السقف من مسافة بعيدة، وزاوية رأسية إلى أعلى: مجال االلتقاط
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إلـى اسـتحداث    ) األبيض واألسـود  (مع الشكل الواحد    ) مفردة  ( ة الواحدة   أدى توظيف المرآ  

دم تعدد أنواع المرايا المستخدمة، وخلـو       تكوينات مستحدثة ومثيرة للغرابة واإلدهاش رغم ع      

 .الشكل من اللون

 كما أمكن الحصول على   ) أ: ١٧١الشكل  (على تكرار الشكل في     ) ١المرآة المستوية   (عملت   -

خروجه  و  إلى المرآة  ديد الضوء خطية متراكبة ومضيئة من خالل تم      عالقات   ىإيقاع قائم عل  

وتكراره وإحاطتـه بمجموعـة مـن        يدور حول فراغ دائري       واستحداث تكوين آخر   .منها

أدى إلى تماسك أجزاء العمل وإحكام العالقة بـين         مما   ، والملتوية الخطوط الرأسية واألفقية  

  ).ب:١٧١كلش(قتطاع الشكل والفراغ وذلك في اإل

 استحداث تكوين قائم على حركة محورية       )أ:١٧٢في شكل    ()سطوانيةاأل(كما أتاحت المرآة     -

 وسـاعد علـى هـذا اإلحـساس         ومضيئاً بصفة مستمرة،  حول مركز عكس إيقاعاً حركياً      

والتي تحمل درجات ضـوئية      ، للمحور بشكل دائري   الخطية المتداخلة والمحيطة  التراكبات  

 ، إلى درجات ظلية تصل إلى األسـود       وصوالً و ض الناصع واألقل نصوعاً   متفاوتة بين األبي  

بين عناصـر   ووحدة  كل ذلك ظهر في تآلف تام       . ويعطي العمل إحساساً بعدم ثبات األشكال     

) ب:١٧٢(وقد أكد الجزء المقتطع     . العمل على الرغم من تباينات درجات األبيض واألسود         

  الخطـوط وتراكبهـا  تمركـز  من خـالل   التكوين في الجزء األيمن من   ألقةحالة ضوئية مت  

 .متناهيةال عكس شفافية  ،واندماجها

 ولكن  ،الحركة المحورية حول مركز   ) سطوانيةالمرآة األ (أكدت أيضاً   ) أ: ١٧٣ (وفي الشكل  -

، )الشكل السابق (ن  ة وبتراكبات ضوئية أكثر تداخالً ع     من خالل زاوية رأسية من أعلى المرآ      

أما االقتطاع من   .  المرآة تحت تأثير الضوء    ه في مجال الكلي الذي تتواجد   بذلك أهمية ال  مؤكدة  

 فـي   أسلوباً مغايراً   مختلفة متخذة    فنراه قد تحول إلى عالقات    ) ب: ١٧٣شكل  (هذا التكوين   

أكثر ضياء وبشفافية، مؤكدة بـذلك حركـة ال         وظهور األشكال    العالقة بين الشكل والفراغ   

بـل   ة كبيرة ات األبيض باألسود الذي احتل مساح     ماليات عالق  ج  هذه العالقة أكدت   .مستمرة

 .التكوين إلى وسط ممتدة وعميقة

  

 



  

)٣٠٨( 

فقـد  ) أ:١٧٤شكل  (في  ) سطوانية  المرآة األ (اإلسقاط الضوئي على    ونتيجة الختالف مجال     -

 وعلـى   )سطوانيةالمرآة األ (اختلف توزيع المساحات في التكوين، حيث انعكس الشكل على          

شـكال غيـر     وظهور أ  ار بذلك الجانب الخيالي لدى المشاهد     فأث) ١آة المستوية   المر(ية  الخلف

مقتـصراً علـى الجـزء      ) ب:١٧٤( وقد تم االقتطاع في      .موجودة أصالً في مجال الرؤية    

نشأ عنها شكالً عـضوياً أو      جديدة  ن بصياغة    التكوي فقط، فبدا المنعكس على المرآة المستوية     

 .ياً تحت تأثير الضوءزخرفياً عكس واقعاً جديداً مرئ

المـرآة  (انـات   مكمل رؤية خاصة قائمة على استثمار إ      تكويناً يح ) أ  :١٧٥(ويعكس الشكل    -

إليهـا  ريـر الـضوء     ومن خالل تم  . لألشكال المنعكسة على أطرافها    في تكبيرها ) المحدبة

ا ستحداث أكثر من عالقة للخطوط فعملت بعـضه إلى ا ها عدة مرات ، أدى ذلك       من خروجهو

  منبثقة وسط التكوين بشافية،مة تحتها وباتجاهات مغايرةصر مضيئة، وأخرى كخلفية قات   كعنا

  أخـرى  بصياغة) ب: ١٧٥(وقد ظهر التكوين المقتطع     . ساعدت على ربط الشكل بالخلفية    

 نقطـة التقـاء      المساحات المضيئة فقط المتمثلة فـي      استحدث شكلها من خالل التركيز على     

مستقالً ومجـرداً   فبدا   ، األرضية وانعكاسه على المرآة المحدبة      على  للشكل سقاط الضوئي اإل

 . التي تحققت في األصل المقتطع منهخرىاألتفاصيل العن 

عكست رؤية تخيلية   ) رآة المحدبة للم(إمكانات أخرى   ) أ: ١٧٦(كما أبرز التكوين في الشكل       -

ستخدم في الشكل    وهو ذاته الم   -عكس عليها نلشكل الم خطوط ا يرة لإلدهاش، حيث تحولت     مث

، هذا التحور الشديد أكسب العمل قيماً تعبيرية وجمالية مغايرة          عضوي إلى مخلوق    –السابق  

 أمـا   ..يةورته التحريف  حيث التباين بين حقيقة الشكل المألوف وص       ،للشكل التقليدي المألوف  

ماً خطية  يحمل قي  تخيلياً   ياً تجريد ا بد  تكوين آخر  أدى إلى استحداث  ) ب: ١٧٦(االقتطاع في   

 .وشكلية وملمسية مبتكرة

المرآة (نجده قد اتخذ صياغة جديدة للشكل من خالل إمكانات          ) أ: ١٧٧(أما التكوين في شكل      -

، حيث يرى الشكل المنعكس منبعجاً ومضغوطاً ومحـصوراً فـي طـرف المـرآة      )المقعرة

كما . من زاويتينالسفلي، أدى ذلك إلى استحداث عالقة بين الشكل والفراغ الكبير المحيط به             

 راه في األرضـية إلـى      له الذي ن    الضوئي اإلسقاطأكد التقاء الشكل المنعكس في المرآة مع        

كما أدى االقتطاع   . متسعاً على األرضية بكيفية مغايرة    وطاً  س ولكن بدا منب   ،استمرارية الشكل 

تتجـه   تضيق و  صياغة أخرى متضمنة إيقاعاً حركياً للخطوط االنسيابية التي       ) ب:١٧٧(في  

 .إلى زاوية واحدة



  

)٣٠٩( 

الجمع بين خاصيتين متـضادتين     ) أ  : ١٧٨(في شكل   ) المحدبة والمقعرة معاً  المرآة  (أكدت   -

 تمامـاً مـن   نطقة التحدب في األطراف، واختفائه    في م  ،للشكل، حيث اإللمام بجوانب الشكل    

حداث  الضوئي من المرآة، مما أدى إلـى اسـت         اإلسقاطمنطقة التقعر في الوسط نظراً لقرب       

 بين الشكل كما هو في حقيقته،     ية للشكل، و  التحريفتكوين يكشف عن عالقة جديدة بين الهيئة        

 مؤكداً بذلك عالقة الحلول التشكيلية الناتجة عن اإلسقاطات الضوئية بمجال الرؤية الكلـي،            

قطعة مضيئة غير منتظمة في وسط الظـالم،        ه األيمن، ك  مثيراً وغريباً في جزئ    التكوين   فبدا

.  كسجادة مفروشة على األرضية     فبدا يقابلها مساحة منبسطة بشكلها التقليدي المستطيل     نما  بي

 واحـدة مـستقلة   غريباً كقطعة   شكالً جديداً يعكس تكويناً     ) ب:١٧٨(وقد اتخذ االقتطاع في     

 . بين القاتم والفاتح شديداً محققاً تبايناً، على أرضية مظلمةمضيئة وثابتة

اً عن حلول مستحدثة لإليقاع الخطي      للخيال مفصح نرى تكويناً مثيراً    ) أ: ١٧٩(وفي الشكل    -

فقد اتخذت  ) اًالمرآة المتموجة طولي  (قائمة على عالقات األبيض واألسود من خالل إمكانات         

صغيرة في الوسـط    الخطوط إيقاعاً يعكس مسارات دائرية في اتجاهات متضادة وبمساحات          

 وقد أدى تمديد الضوء دخولـه       . إلى األطراف  اً أخرى أكثر اتساعاً متجه    تنبثق منها خطوط  

 ويكـشف   . متموجـة  ،وجه منها إلى تراكبات بين الخطوط التي بدت شفافة        إلى المرآة وخر  

عن جمالية أخرى لعالقات الخطوط، حيث كبرت وأصـبحت         ) ب:١٧٩(االقتطاع في شكل    

 معبرة عن إيقاع حركي      بشفافية  وتختفي  تظهر ،متموجة مسارات ضوئية    يتخللهاأكثر سمكاً   

 .ال ينتهي

 فـي تحريـف     إمكاناتها يعكس   اًتكوين) أ: ١٨٠شكل  (في  ) المرآة المتموجة عرضياً    (قدمت   -

 خطوط ومساحات الشكل    الشكل، حيث بدا الشكل متخذاً قيمة بنائية مجسمة من خالل تقوس          

 إلـى     كاسه من خالل المـرآة    المنعكس عليها، كما لعب أسلوب امتداد الضوء ودخوله وإنع        

 ويعكس االقتطاع في    .يقاعاً حركياً، فظهر الشكل وكأنه معلقاً في فراغ إيهامي مظلم         تحقيق إ 

 . بشكل غير تقليدي بواقع جديد مرئي الذي ظهراً آخر لمساحة التكوينتوزيع) ب:١٨٠(

ـ          )سطوانيةالمرآة األ (وتثير تحريفات    -                              ) أ:١٨١شـكل (ي   إلى إنتاج تكوين إشعاعي شـفاف وذلـك ف

 عنـه،  بصياغة جديدة مغايرة تماماً       الشكل المنعكس عليها، ولكن ظهر اإلنعكاس       من همستمداً أساس 

 تتميز  مستقيمة  اشعاعية حيث يمكن إدراك إيقاعات ناتجة عن حركة الضوء الذي يسير في خطوط           

ل أهمية المجال المرئي الذي تتواجد فيه المرايا، حيث          كما يبين العم   ،ةبأنها متغيرة ومتعددة ومستمر   

نموذجاً مصغراً  ) ب:١٨١(طاع  تقويعكس اال .  العمل من سقف الحجرة    تم االلتقاط الفوتوغرافي لهذا   



  

)٣١٠( 

 الفراغات  اإلشعاع بأكثر كثافة، كم تقلصت فظهرحته الكلية عن األصل المقتطع منهتلفاً في مساومخ

 . بشكل واضحء المتمثلة في األرضية السودا


�א�:�56�7�89א�א��4��إمكانية استحداث صياغات وحلول في التكوين من خالل توظيف  � ;,��

األبـيض  ( جماليـات عالقـات       بـذلك   مؤكدةً ،)األبيض واألسود ( د  ل الواح المرآة الواحدة مع الشك   

 اإلسقاطاتساليب   ومن خالل تنوع أ    ، ضوئية وظلية   من تدرجات وتباينات   ماه وما نتج عن   )واألسود

 نتج عن ذلك استحداث    مرة أخرى إلى السطح العاكس،       وخروجه هالضوئية من تداخل وتمديد وترديد    

 واقع مرئي للصور المختلفـة مـن      ، كشفت عن  مثيرة للخيال  في عالقات تجريدية     تراكبات تشكيلية   

  .األشكال المنعكسة تحت تأثير الضوء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @



  

)٣١١( 

  )  ب :٣(ثاني محور   نتائج المدخل ال


�א�����א������Wوً��������������F٣W<��Eض����F�١٨٢א"! �ل� J١٨٨���E� �
   

  

  

  

   المنعكس على المرايا)ب: حائط( الذي يغطي القماش األبيض واألسود) أ:١٠٦شكل (

  

  

  

  

  

  
  

  االقتطاع) ب (                الصورة الملتقطة) أ (         )٣٤(ب : ١٠٢شكل

  واالقتطاع ) ٣١( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٢ شكل

المرآة ( على القماش األبيض واألسود بمسافة بعيدة وزاوية أمامية، وانعكاسه على :اإلسقاط الضوئي

  .من المرآة المستوية بمسافة بعيدة وزاوية أمامية:مجال االلتقاط ). ١المستوية 

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (            الصورة الملتقطة) أ  (   )٢١(ب : ١٠٢شكل

  واالقتطاع ) ٣٢( أ، تكوين رقم : ١٨٣شكل 

وهي في وضع أفقي على األرضية، وبزاوية رأسية ) المرآة المحدبة (  على :اإلسقاط الضوئي

:  مجال االلتقاط.)المرآة المتموجة عرضي(ومسافة بعيدة وتمريره على القماش، وانعكاس على 

  .عيدة وزاوية أماميةمن مسافة ب) المرآة المتموجة عرضي(



  

)٣١٢( 

   

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (         الصورة الملتقطة) أ (         )٣٥(ب : ١٠٢شكل         

  واالقتطاع ) ٣٣( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٤شكل 

  بزاوية أمامية ومسافة قريبة وانعكاس على القماش) المرآة المتموجة طولي ( على :اإلسقاط الضوئي

  .القماش بزاوية أمامية ومن مسافة بعيدة: مجال االلتقاط. )٢ المستويةالمرآة(تداده على وار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (      الصورة الملتقطة) أ (    )٢٢(ب : ١٠٢شكل 

  واالقتطاع ) ٣٤( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٥شكل 

سافة بعيدة وهي في وضع أفقي على األرضية بم) المرآة المحدبة (اإلسقاط الضوئي على األرضية و

  ) .١الحائط األبيض في أعلى المرآة المستوية (وزاوية رأسية من اليمين، واالنعكاس على الخلفية 

  .الحائط األبيض بزاوية أمامية ومن مسافة بعيدة: مجال االلتقاط  

 

 



  

)٣١٣( 

  

  

  

  

      

  )٢٩(ب : ١٠٢شكل    

  

  الصورة الملتقطة) أ ( 

         

  االقتطاع) ب   (          

  واالقتطاع ) ٣٥( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٦ل شك

من مسافة قريبة جداً وزاوية أمامية، وتمريره على ) ةيسطوانالمرآة األ( على :اإلسقاط الضوئي

مجال ). ١ المستوية  وةيسطوانللمرآة األ(لمجاورة ا) لمتموجة طوليالمرآة (ه على القماش وانعكاس

  .من مسافة قريبة جداً وزاوية أمامية) جـ(الجانبي المرآة المتموجة طولي والحائط : االلتقاط

  

  

  

  

  

  

          

    )٢٩(ب : ١٠٢شكل

  

  الصورة الملتقطة) أ ( 

       

  االقتطاع) ب  (        

  واالقتطاع ) ٣٦( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٧شكل 

  

 تمرير من مسافة بعيدة وبزاوية أمامية، ثم) المرآة المتموجة عرضي(  على :اإلسقاط الضوئي

مجال . وارتداده على القماش) المرآة المحدبة والمقعرة معاً(الضوء على القماش  وانعكاسه على 

  .القماش بمسافة بعيدة وزاوية أمامية: االلتقاط

  

  



  

)٣١٤( 

  

  

 

 

  

  

     

  )٢٨(ب : ١٠٢شكلِ   

  

  الصورة الملتقطة) أ ( 

        

  االقتطاع) ب (        

  واالقتطاع ) ٣٧( أ، ب، تكوين رقم : ١٨٨شكل 

قريبة، والقماش، بزاوية جانبية من اليمين ومسافة ) المرآة المتموجة عرضي( اإلسقاط الضوئي على 

من ) ١المرآة المستوية (و) سطوانيةالمرآة األ: (مجال االلتقاط) . سطوانية المرآة األ( وانعكاسه على 

  .مسافة بعيدة وزاوية أمامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

)٣١٥( 

  )ب : ٣( ئج المدخل الثاني محور تحليل نتا: ثانياً

رغم بساطتها في استحداث تكوين قاتم      ) أ: ١٨٢شكل(منفردة في   ) المرآة المستوية (إمكانات   -

على عالقات تشكيلية بسيطة والحصول على تكوين أكثر بساطة من الشكل المنعكس عليها،             

المغطى بالقمـاش   - )١للمرآة المستوية   ( وقد ساعد مجال الرؤية المتمثل في الحائط المقابل         

وانعكاسه عليها  إلى دمج األلوان والمساحات مع الخلفية، وأصـبح مـن        -األبيض واألسود 

أقـل  ) ب: ١٨٢( وقد ظهر التكوين فـي االقتطـاع         ،الصعب التفريق بين الشكل وأرضيته    

  .نصوعاً وذلك لتواري األلوان خلف الخطوط األفقية التي أصبحت أكثر ظهوراً

أمكن الحصول على تكـوين     ) اًالمرآة المتموجة عرضي  ( مع  ) مرآة المحدبة ال(وحين تضافر    -

 يسودها الغرابة والغموض، وتكمن الغرابة في أن هيئة          إزدواجيه عكس رؤية ) أ  :١٨٣شكل(

  في حين أن رؤية العناصر وتركيبها قد يعكس منظـرا           بهيئة الشكل ببنائيتها الظاهرة توحي   

 وتعكس الصياغة اتزاناً وإيقاعـاً حركيـاً        ،مثيراً للخيال   بذلك  فأصبح التكوين  لهيئة أخرى، 

متموجاً، وتزداد التموجات ويصبح التكوين أكثر انبعاجاً في وسطه نتيجة النعكاس الـشكل             

نجـد أن   ) ب:١٨٣(وفـي االقتطـاع     . على المرآة المحدبة، ثم انعكاسه علـى المتموجـة        

ا ظهرت تباينات وتـدرجات بـين       أكثر وضوحاً، كم  االزدواجية قد ألغيت وأصبح التكوين      

 .مناطق الظل والنور، تنوعت ما بين الشفاف والمعتم 

ويتحول الشكل المنعكس إلى هيئة معمارية شامخة ومتموجة في عالقاتها الداخليـة وسـط               -

حيث انعكست الخطوط السوداء والبيـضاء علـى        ) أ: ١٨٤(سحابة غائمة، وذلك في شكل      

من خالل الشكل ونتيجة لتحدب     ) ١المرآة المستوية   (ست على   وانعك) المرآة المتموجة طولياً  (

المرآة المتموجة في األطراف وتقعرها في الوسط ظهرت الخطوط متموجة مندمجة مع اللون 

 اإلسـقاطات  وذلك بتـأثير مـن       ، كما بدت مساحات من اللون األزرق      ، في شفافية    األحمر

ع األحمر، ناتجة عن استثمار إمكانـات   الضوئية على اللونين األبيض واألسود واندماجهما م      

 وقد ساعدت األرضية السوداء على تعزيز المعنى المعماري         ،مفردة) المرآة المتموجة طولياً  (

شـفافية،  أكثر  ب) ب: ١٨٤( في االقتطاع    ويظهر التكوين .  وظهور الشكل بارزاً   ،في التكوين 

 .وأصبح أميل إلى كونه مسطحاً

وانعكاسـها  ) المرآة المحدبة (خيالياً آخر مفصحاً عن إمكانات      نموذجاً  ) أ: ١٨٥الشكل  (يقدم   -

 ، خاصة، وصياغة حافلة باألفكـار والمعـاني       في استحداث رؤية  ) ١مرآة المستوية   ال(على  

وقـد  .حيث تلعب الهيئة الكلية للتكوين دوراً في استثارة الخيال الذي يصل إلى حد االنبهار               



  

)٣١٦( 

كثر من نوعية للخطوط عبرت في مجملها عـن  جمع التكوين بين أكثر من ملمس بصري وأ 

ضادة مـع األلـوان     وكل ذلك تم على خلفية سوداء مت      . إيقاعات جمعت بين المنتظم والحر    

 وقد ساعدت الخطوط المنعكسة من المشرقة للعناصر، التي فبدت مفعمة بطاقة ضوئية عالية،

ظهـر تـأثير الخطـوط     وي. وكأنه زجاجاً معشقاً  لحائط المقابل إلى استشعار ملمس بصري     ا

 ).ب:١٨٥(والتحريف بوضوح أكثر في االقتطاع 

 يحمل مساحات حرة تفيض بقيم      لنسيج المفرغ المنتظم إلى تكوين    تحول ا ) أ  :١٨٦(في شكل    -

و ) سطوانيةالمرآة األ (الل استثمار إمكانات     وذلك من خ   ،جمالية قائمة على التجريد الخالص    

الخطوط السوداء والبيضاء دوراً في توزيـع مـساحات      ، وقد لعبت    )المرآة المتموجة طولياً  (

كما ألغي دور األرضية في     . وقد ظهر التكوين ثابتاً متزناً، وغامضاً     . الفاتح والقائم في العمل   

تكويناً قائماً على التوزيع الرأسي للمـساحات       ) ب :١٨٦(ويعكس االقتطاع في    .هذا التكوين 

لقاتمة التي تتدرج إلى المـضيء  لتـصل إلـى           المتموجة والمتناغمة في خطوطها وألونها ا     

 . اللمعان، وذلك في الجانب األيمن للتكويناألكثر ضياء إلى درجة

إال أنـه   ) بقالشكل السا (هو ذاته المستخدم في     ) أ:١٨٧وبالرغم من أن الشكل المنعكس في        -

ـ  وذلك من خالل الجمع بين نوعين من المرايا          ، جداً أمكن استحداث تكوين مغاير    ا مـن   لهم

المـرآة المتموجـة    ( حيـث عملـت      ، متناهية في مغايرة الشكل    الخصائص واإلمكانات الال  

على تعدد مستويات التكوين، كما بدت المساحات كهيئات دائرية ناتجة عن تـأثير             ) عرضياً

فظهر التكوين بأربع مستويات رأسية كل مستوى يختلف        ). المرآتين  المحدبة والمقعرة معاً    (

 أدى ذلك إلى إحداث ازدواجية في التعبيـر، كمـا            في شكله ومساحته   اآلخربقدر كبير عن    

 إضافة  إلى توزيـع أمـاكن   ،ساعدت الخطوط السوداء والبيضاء في إثراء العالقات الخطية    

أكثر اندماجاً فقد أظهر تكويناً أقل بساطة و) ب:١٨٦شكل( في أما االقتطاع.الظالل واألضواء

 .كيلية وتنظيمات مستحدثة المحيط وبعالقات تشمع فراغه

مـع  )  المتموجة عرضياً  المرآة(الذي تمت صياغته من خالل استخدام       ) أ:١٨٨شكل  (يعكس   -

حيث بدا  . إمكانية التحريف في إبراز قيماً فنية مجالية أكثر عمقاً وبعداً           ) سطوانيةالمرآة األ (

 الشيء المحلـق فـي      التكوين غريباً كأشباح في ظالم دامس مما يثير تساؤالً عن ماهية هذا           

وقد . الفراغ، وكأنه عمل من أعمال الليزر، القائمة على عالقة الضوء ذو ثالثة أبعاد بالفراغ             

وفي االقتطاع في شـكل     . كشف العمل عن أهمية المجال الذي تتواجد فيه المرايا العاكسة له          



  

)٣١٧( 

أكثـر  ضيئة، حيث بدا ملخـصا و نرى تكوينا متألقا بمساحات كبيرة واضحة، وم   ) ب:١٨٨(

 .ن سابقهقربا ع

����
��+مع الشكل الواحـد    ) الجمع بين أكثر من نوع    (و  أ) مفردة(توظيف المرايا    إمكانات� ;,�א�.

تعكس أبعاداً  الملون ومن خالل تغير مجال الرؤية المقابل،الكثير من الحلول التشكيلية المثيرة للخيال             

ة قائمة على العالقة بين الكيفية التي       نه يمكن الحصول على صياغات ال متناهي      عميقة للرؤيا، حيث إ   

 وبين ما قد تعكسه المرايا لكل ما يقع في مجال رؤيتهـا  مـن                ، الضوئية اإلسقاطاتيتم من خاللها    

 األشـكال الملونـة      أشكال شديدة المغايرة، ومن خالل التداخالت بين الخطوط البيضاء والسوداء مع          

  .ر ابتكاراًالساقطة عليها، أمكن الحصول على تكوينات أكث

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

)٣١٨( 

  )  جـ:٣(نتائج المدخل الثاني محور           ��������������������������������������������������������������������������������������������
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   المنعكس على المرايا)ب: حائط( الذي يغطي ب، القماش الملون: ١٠٦شكل 

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب          (   الصورة الملتقطة) أ (   )١٢(أ : ١٠٢شكل      

  واالقتطاع ) ٣٨( أ، ب تكوين رقم : ١٨٩شكل 

المرآة (،واالنعكاس على قريبة على  القماش الملون بزاوية أمامية ومن مسافة :اإلسقاط الضوئي

  .وية أمامية ومن مسافة قريبةالمرآة بزا: مجال االلتقاط. المقابلة للقماش) المحدبة والمقعرة معاً

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب          (   الصورة امللتقطة) أ (   )١٢(أ : ١٠٢شكل

  واالقتطاع ) ٣٩( أ، ب ، تكوين رقم : ١٩٠كل ش

بزاوية جانبية من اليسار ومن مسافة بعيدة، ) المرآة المحدبة والمقعرة معاً (  على  :اإلسقاط الضوئي

من مسافة قريبة ) المرآة المحدبة والمقعرة معاً: (مجال االلتقاط. المرآة وانعكاس القماش على 

  .جانبية من اليمين وزاوية 

  



  

)٣١٩( 

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب      (   الصورة الملتقطة) أ (   )٥(أ : ١٠٢شكل               

  واالقتطاع ) ٤٠( أ، ب، تكوين رقم : ١٩١شكل 

المقابلة للقماش ومن مسافة بعيدة وزاوية جانبية ) ية عرضيالمرآة المستو(  على  :اإلسقاط الضوئي

. المرتكزة على القماش) المرآة المحدبة والمقعرة معاً(من اليمين وتمريره من خاللها، وانعكاسه إلى 

  .من مسافة قريبة جداً بزاوية جانبية من اليسار). المرآة المتموجة عرضي: (مجال االلتقاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب (                الصورة الملتقطة) أ (       )١٢(أ : ١٠٢شكل  

  واالقتطاع ) ٤١( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٢شكل 

بزاوية رأسية من اليمين ومن مسافة بعيدة وتمريره من ) المرآة المقعرة (  على  :اإلسقاط الضوئي

المرآة (: مجال االلتقاط ) . ١المرآة المستوية ( خاللها إلى القماش المقابل لها، وانعكاس على 

  . بزاوية أمامية ومن مسافة قريبة)١المستوية

  

  

  



  

)٣٢٠( 

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب          (   الصورة الملتقطة) أ (   )٧(أ : ١٠٢            شكل 

  واالقتطاع ) ٤٢( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٣شكل 

المقابلة لها والمرتكزة على ) نية سطواألالمرآة ا( و) المرآة المقعرة (  على  :اإلسقاط الضوئي

القماش : مجال االلتقاط. القماش من مسافة بعيدة، وارتداده مرة أخرى إلى المقعرة ثم إلى القماش

  .بزاوية جانبية من اليمين من مسافة بعيدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب          (   الصورة الملتقطة) أ (   )٦(أ : ١٠٢            شكل 

  واالقتطاع ) ٤٣( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٤شكل 

) المرآة المقعرة( على  القماش من مسافة قريبة وزاوية أمامية، وانعكاسه  على :اإلسقاط الضوئي

  .بزاوية أمامية ومن مسافة قريبة جداً) المرأة المقعرة: (المقابلة للقماش، مجال االلتقاط

  



  

)٣٢١( 

  )ج :  ٣( تحليل نتائج المدخل الثاني محور : ثانياً

تكوينين مختلفـين   ) أ :١٩٠(و   )أ :١٨٩(في الشكلين   ) المحدبة والمقعرة معاً  (قدمت المرآة    -

نسبياً في صياغتهما الشكلية، حيث تركز القماش المنعكس على بؤرة المـرآة فـي الجانـب         

األيسر بمساحة صغيرة وخطوط رفيعة كما ترددت في األطراف بأشكال انسيابية وذلك فـي             

نـرى أن   ) أ :١٩٠(وفـي الـشكل     . نما بقي الجزء األيمن من التكوين مظلماً       بي ،)أ :١٨٩(

 رة إلى خارج المرآة يساراً، محققاً     القماش قد انعكس معبراً عن تكوين حلزوني ممتداً من البؤ         

 بينما نجده قـد     ، يه للشكل األبيض واألسود ف    طبسي س انعكا رو ظه و. تقديريةدائرية  حركة  

األولى،وبعده   اإلسقاط الضوئي في الحالة       قربويرجع ذلك إلى    ) ب:١٩٠(اختفى تقريباً في    

 نجدهما قد اختلفا تمامـاً فـي صـياغتهما        كما أن االقتطاع من التكوينين      . في الحالة الثانية  

بـدا  ) ب :١٩٠ (وفي معبراً عن العمق والبروز،   قريبا و   ) ب :١٨٩(، حيث بدا في     الشكلية

 كما ظهر التكوينـان   . رضية الالمعة من األعال إلى األ   حزماً ضوئية مترددة ومتدفقة     وكأنه  

ككل بخلفية تحمل خطوطاً دائرية أدى إلى اإلحساس باستمرارية الحركة،وقد عكـس كـال              

 . التكوينين واقتطاعيهما رؤى تخيلية ناتجة عن التنظيم البصري لألشكال

) أ :١٩١(في الـشكل ) المحدبة والمقعرة معاً  (، و   )المتموجة عرضياً (إن الجمع بين المرآتين      -

 في مستوياته بقطاعات مختلفة المساحة والهيئة، حيث        أدى إلى استحداث تكوين مركب متعدد     

ظهر التكوين في جزئه العلوي بهيئة تشبه المثلث أو المخروط ويعكس خطوطاً شبه دائريـة    

و  األيمـن    في وسطه وتميل في أطرافه، أما في جزئه األوسط فقد بدا متسعاً فـي طرفيـه               

أمـا  . ، ضيقاً في وسطه، كما تبعت الخطوط الهيئة الخارجية للشكل واكتسبت صفاته           األيسر

وقد اجتاح العناصـر حـزم      . ين  تكوين فقد عمل كقاعدة راسخة للجزء     الجزء السفلي من ال   

 التي تدور حول أجزاء الشكل باستمرارية، مما ساهم في           الملونة رقيقة وشفافة من األضواء   

وقد تأكدت تلك القيمـة     . رية وحركية تعكس حالة من حاالت عدم االستقرار       تجسيد قيمة تعبي  

  ).ب: ١٩١شكل ( وظهرت بشكل أكثر وضوحاً وقرباً في االقتطاع في 

المـرآة  (وخـصائص   ) المرآة المقعـرة  (الناتج عن إمكانات    ) أ :١٩٢شكل  (إن التكوين في     -

ية في الرؤية من    هرت ازدواج  فقد ظ  ،يعكس رؤية مختلفة في عالقات األشكال     ) ١المستوية  

 ففي الجزء العلوي انعكس الشكل كما هو دون أي تحريف، حتـى             ،هامحيث الوضوح واإلب  

يمين يـسار ويـسار     (وأن خاصية االنعكاس في المرآة المستوية القائمة على قلب الجوانب           

 إلـى   ومنهـا ) ٢المرآة المستوية   ( وذلك ألن االنعكاس على      ،ال نراها قد تحققت هنا    ) يمين



  

)٣٢٢( 

 ،العلـوي سـفلي   : قد أعاد انعكاس الصورة بشكلها الطبيعي غير أنها مقلوبة         ) ١المستوية  (

، أما الجـزء     التي تعمل على قلب األشكال     )المرآة المقعرة ( وذلك بتأثير من     ،والسفلي علوي 

السفلي للتكوين فأننا نرى مساحة دائرية تحمل هيئة خيالية غاية في الغموض، ومن هنا تكمن 

فقد عبر عن تكـوين رصـين   ) ب:١٩٢(اع في  أما االقتط . ليات العالقة بين المتضادات   جما

 ناتج عـن تـأثير       عن أصله   مندمجاً بين عناصره وخلفيته ولكنه في وضع مقلوب        وتقليدي

 .أيضاً) المرآة المقعرة(

خامـة  تكويناً بسيطاً يعكس حساً ملمسياً ل     ) المرآة المقعرة (مع  ) سطوانيةالمرآة األ (استحدثت   -

ظورياً تأكد من خـالل اتجاهـات   القماش ذاته المستخدم في المجال، ويعكس التكوين بعداً من   

وط، ويظهر في الوسط بقعة دائرية معبرة عن الضوء كعنصر كوني في وسط األجرام، الخط

اإلحساس بليونة القماش كما ظهر في عالقة جديـدة بـين           ) ب: ١٩٣(ويؤكد االقتطاع في    

 .ين الخطوط السوداء والملونةالشكل وفراغه، وب

: ١٩٢شكل(في  ) المرآة المقعرة (تحولت المساحات الزخرفية المنتظمة للشكل المنعكس على         -

إلى مساحات حرة تكبر وتصغر، تظهر وتختفي، كما ظهرت مقلوبة في التكوين وبهيئات             ) أ

يد الشكل   ويز ،خيالية عضوية تتراقص داخل فتحة دائرية في عالم غامض يحتاج إلى تفسير           

 مـا تحويـه مـن       حيث ظهرت المساحات بوضوح لتكشف عما     ذلك الغموض   ) ب: ١٩٤(

كما نجد في التكوين أن التأثير اللوني للقماش يكاد يكون          . عالقات غريبة بين الشكل وفراغه    

 .مختفياً واقتصر التكوين على المساحات القائمة على األبيض واألسود فقط

ية المرآة المستو ( المقابل للخلفية    )ب: الحائط(الرؤية المتمثل في     مجال   مدى تأثير عكست النتائج   

 الناتجة عـن     الصيغة الكلية للتكوين   لية وعلى عالقات الشك  ال والمغطى بالقماش الملون، على   ) ١

 حيث اكتسبت األشكال صفات لونيـة       عالقة المجال المرئي باألساليب التنظيمية ألشكال المرايا،      

  .غير تقليدية لونية وخطية وتشكيلية بمتغيراتكما ظهرت التكوينات . بتحريفاتها المختلفة

  

  

  

  

  

  



  

)٣٢٣( 

   )٢٠٠ – ١٩٥ (األشكال من ) د : ٣( نتائج المدخل الثاني محور 
    )د  : ٣( محور  نتائج المدخل الثانيعرض: أوالً

  

  

     

  الصورة الملتقطة) أ ( 

     

  االقتطاع) ب (             

  واالقتطاع ) ٤٤( كوين رقم أ، ب، ت: ١٩٥شكل 

المرآة ( من خالل شكلين أحدهما أبيض وأسود زخرفي واآلخر ملون وذلك على :اإلسقاط الضوئي

:  مجال االلتقاط).٢المرآة المستوية( واالنعكاس من .بزاوية أمامية ومن مسافة بعيدة) ٢المستوية 

  .روزاوية جانبية من اليسامن مسافة قريبة ) ٢المرآة المستوية(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب    (             الصورة الملتقطة) أ (    

  واالقتطاع ) ٤٥( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٦شكل 

المرآة ( من خالل شكلين أحدهما أبيض وأسود واآلخر ملون زخرفي وذلك على :اإلسقاط الضوئي

:  مجال االلتقاط.ة وانعكاسه عليها وتمريره إلى األرضيبزاوية أمامية ومن مسافة قريبة) ١المستوية 

  . من مسافة قريبة  وزاوية جانبية من اليميناألرضية

  

 : ١٠٢شكل
 )١١(أ 

:١٠٢شكل
 )١٦(ب

 )٥(أ :١٠٢شكل

 )٢٥(ب:١٠٢شكل



  

)٣٢٤( 

  

  

  

  

  

  

          

  الصورة الملتقطة) أ (        

      

  االقتطاع) ب  (           

  واالقتطاع ) ٤٦( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٧شكل 

والمرآة ( ملون على األرضية خرأل من خالل شكلين أحدهما أبيض وأسود وا:اإلسقاط الضوئي

المرآة (من مسافة قريبة وزاوية رأسية وتمريره على . وهي في وضع أفقي على األرضية) المقعرة

المرآة المقعرة (األرضية و: مجال االلتقاط. واالنعكاس من المرآتين على األرضية). ١المستوية 

  .من مسافة بعيدة وزاوية رأسية) والمرآة المستوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االقتطاع) ب  (             الصورة الملتقطة) أ     (       

  واالقتطاع ) ٤٧( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٨شكل 

من ) ١المرآة المستوية(وخلفيتها ) المرآة المقعرة( من خالل الشكلين السابقين على :اإلسقاط الضوئي

 ).أعلى المرآة المستوية(إلى الحائط مسافة قريبة وزاوية جانبية من اليسار، ثم تمرير الضوء 

  .واالنعكاس على الحائط

  .الحائط وجزء من المرآة المستوية من مسافة قريبة وزاوية أمامية: مجال االلتقاط

 : ١٠٢شكل
 )٢(أ 

 : ١٠٢شكل
 )٢٢(ب 

 : ١٠٢شكل
 )٢(أ 

 : ١٠٢شكل
 )٢٢(ب 



  

)٣٢٥( 

  

  

                 

  )٣٣(ب :١٠٢شكل                     

  

  الصورة امللتقطة) أ (            

            

  االقتطاع) ب  (                

  واالقتطاع ) ٤٨( أ، ب، تكوين رقم : ١٩٩شكل 

 من خالل شكلين يحمالن عالقات لونية،بزاوية رأسية ومن مسافة بعيدة وذلك :اإلسقاط الضوئي

 )٢ المرآة المستوية(وهي في وضع أفقي على األرضية،واالنعكاس منها على)المرآة المتموجة طولي(على

من مسافة قريبة وزاوية ) المرآة المتموجة طولي والمستوية: (تقاطمجال االل. في وضع مقابل لها

  .رأسية

  

  

  

  

  

  

                   

  )٣٥(ب :١٠٢شكل                      

  

  الصورة امللتقطة) أ (           

          

  االقتطاع) ب  (                

  واالقتطاع ) ٤٩( أ، ب، تكوين رقم : ٢٠٠شكل 

 من خالل شكلين يحمالن عالقات لونية من مسافة بعيدة بزاوية رٍأسية من اليمين : الضوئياإلسقاط

وتمريره ) ١المرآة المستوية (و ) سطوانيةالمرآة األ(وانعكاسه على األرضية وذلك على األرضية 

 وزاوية ، من مسافة بعيدة)سطوانيةاأل(، و) المرآة المستوية(رضية واأل: مجال االلتقاط.أكثر من مرة 

  .رأسية

 )٣٠(ب : ١٠٢شكل 

 )٣١(ب : ١٠٢   شكل 



  

)٣٢٦( 

  )د  : ٣( تحليل نتائج المدخل الثاني محور : ثانياً

بصياغة مجردة مستحدثة قائمة على وحدات من األشـكال         ) أ:١٩٥شكل  (ظهر التكوين في     -

السداسية والمربعة تعكس إيقاعاً منتظماً، وهذا اإليقاع ال يختلف عن الشكل المنعكس علـى              

ناتجة  لونية جديدة    واحدت وأرضياتها المتبادلة صفات    وتكتسب بعض ال   ،)١المرآة المستوية   (

فظهر التكوين  .  يحمل مساحات لونية حمراء وزرقاء وخضرا مندمجة       عن انعكاس شكل آخر   

وكأنه مصفوفة تعكس رؤية جمالية تشكيلية يمكن استثمارها في إنتـاج تنظيمـات جماليـة               

خرى قائمة على التمويه بين     قيمة وعالقات تشكيلية أ   ) ب:١٩٥(ويعكس االقتطاع في  . مجردة

  .الشكل وأرضيته

 أميل إلى   أدى إلى استحداث تكوين مجرد    ) أ:١٩٦(أن الجمع بين مرآتين مستويتين في شكل         -

 ويزيد هذا المعنى    ،الخيال عن سابقه، حيث بدت هيئة الشكل كورقة محلقة في الفضاء المبهم           

 لسوداء الممتدة من خلفية العمل،     ا التعبير إنغمار أجزاء من الشكل المضيء داخل المساحات       

وتتأكد هذه العالقـة مـن      . ن وهما الضوء والظالم    عن عالقة بين مدركين متالزمي     مفصحاً

ـ     ، حيث ظهر التكوين     )ب:١٩٦(طاع في   خالل االقت  ان بـين القـاتم    أكثر ظلمة كما قل التبي

والخطوط وإلى والفاتح  في الشكل، كما أدى تمرير الضوء في الشكلين إلى إتساع المساحات      

 .التخفيف من شدة األلوان

الـشكل  (إلى تكراره واستمراريته وذلـك فـي        ) المرآة المستوية (أدى انعكاس الشكل على      -

نعكـاس علـى   بدور سلبي من حيث إنه لم يظهـر أي ا      ) المرآة المقعرة (ا قامت   كم) أ:١٩٧

اث فـراغ   سطحها، ولكن هذه الخاصية أكسبت التكوين صياغة جمالية قائمة علـى اسـتحد            

) ب:١٩٧( وفي االقتطاع فـي      ،مقتطع في طرفي التكوين فأبعدته كل البعد عن كونه تقليدياً         

ظهر التكوين بمساحة مغايرة حيث تمركز في الجزء األيمن من التكوين فنشأت عالقة جديدة              

 وقد عمل الشكل األبيض واألسود المنعكس على التقليل من شـدة            ،بينه وبين فراغه المحيط   

ن في كال التكوينين، ونظراً لقوة ألوان الشكل الملون المنعكس فقد أدى ذلك إلى تالشي               األلوا

 .أي تأثير للشكل األبيض واألسود

ن في التكوين الـسابق، ونـوعي       بيض واألسود، والملون، المستخدمي   األ: رغم أن الشكلين     -

تكـوين آخـر    إال أنه أمكن الحصول على      ) ١٩٨شكل(هما المستخدمتان في     ، أيضا المرايا

وبرؤية مغايرة تعتمد على الخيال، حيث تحول الشكل الزخرفي التقليدي إلى هيئـة مـضيئة     

 بالطاقة  باستمرارية ومحمل بمظهر مثير قائم على إيقاعات تعكس حركة الضوء التي تتغير           



  

)٣٢٧( 

وكأنه نحت في فراغ، أدى ذلك إلى إبداع  تكوين يعكس حساً شـاعرياً للمكـان ووجـوداً                  

فجمع التكوين بذلك معنيين متضادين مما يستدعي بواعث االستكشاف في التجربـة            فيزيقياً،  

بأكثر نعومة وشاعرية كما ابتعـد عـن      ) ب:١٩٨(وقد ظهر التكوين في االقتطاع      . الجمالية

  حس، نظرا لتقلص الخلفية المظلمة ال ذلك الوجود الميتافيزيقي مؤكداً

ين ملـونين فـي     لمن خالل تراكب شك   ) اًطوليالمرآة المتموجة   (أدى اإلسقاط الضوئي على      -

إلى التقليل من شدة األلوان، فعكس التكوين بذلك حساً يشوبه بعض الغموض            ) أ:١٩٩شكل  (

 ،واإلبهام، كما تحولت الخطوط المستقيمة إلى متموجة في األجزاء المتقعـرة مـن المـرآة              

ية المرآة المستو (ة في   وتكررت الخطوط وانكمشت في الجزء المنعكس على  الخلفية المتمثل         

وقـد بـدا االقتطـاع فـي        .  في الصياغة الشكلية للتكوين    ، مما أدى إلى استحداث تنوع     )٢

  أكثر اتساعا بمساحات، يحمل ألواناً شفافة ناعمة ومطمسة  معبراً عن تكويناً بسيط   ) ب:١٩٩(

 .وخطوطاً متقاطعة

مثيراً للدهـشة   ) سطوانيةألالناتج عن توظيف المرآة ا    ) (٢٠٠شكل  (يبدو العمل الضوئي في      -

 حيث يوهم المشاهد بوجـود      ته، فالعمل يعكس حساً غير واقعي     مستدعياً محاولة تكشف ماهي   

حركة فعلية في مجال رؤية العمل من خالل الخطوط الدائرية والحزم المستقيمة المنتشرة من 

أللوان الحمراء   وما يثير االندهاش هو اختفاء ا      ،مركز مظلم  في الوسط متهجاً إلى األطراف       

. خطوط الدائرية بنسبة ضئيلة جـداً      منها سوى ال   ، ولم يبق  )٣٥(المنعكسة من الشكل الملون     

زيقياً من خالل إدراك العالقات الناتجة عـن حركـة الخطـوط            يوقد عكس العمل حساً ميتاف    

. بين الظل والنور متضادة  الفراغ المظلم، نتج عن ذلك عالقات سكونبألوانها المضيئة وسط

تنظيماً آخر للعالقات بين عناصر اللـون والخـط         ) ب:٢٠٠(ويعكس التكوين في االقتطاع     

 .والمساحة والفراغ، وبين المعتم والمضيء

 )ملون مع ملون(و أ) أبيض وأسود مع ملون(إن توظيف مرآة أو أكثر مع شكلين مختلفين     

 ناتجة عن إمكانات المرايا داخـل        حيث أصبح محمالً بقيم فنية وجمالية      ،دى إلى التنوع في التكوين    أ

  . عديدة تعكس كالً منها صياغة جديدة للتكوينالمجال المرئي أدى ذلك إلى إبراز رؤى
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ـ                  اًعلى الرغم من تعدد وتنوع نتائج التجربة إال أنها تعكس في مجملها فهماً ودرايـة ووعي

ة، التي أثبتت ما لها من إمكانات في اإلثارة         بأهمية مجال الرؤية الذي تتواجد فيه تلك الهيئات العاكس        

البصرية، وبالتالي سعت التجربة إلى إيجاد مداخل جديدة الستحداث صياغات وحلول غير تقليديـة              

  .للشكل من خالل استخدام الهيئة العاكسة المتمثلة في المرايا كمثيرات بصرية

لتعبيرية وذلك من خـالل الـسيطرة    بالعديد من القيم الفنية واتذخرفقد أمكن ابتكار تكوينات  

رتبـاط ا لـضوء     والتحكم في اإلسقاطات الضوئية التي تتطلب العديد من المهارات الخاصة، ذلك ال           

 تكنولوجية معاصرة قائمة على استخدام أدوات تكنولوجية لها          ومن خالل رؤيا   ، أوالً بالعلوم الفيزيقية 

، تلك الرؤية التي تتطلب بـدورها       ية البصرية ثانياً  القدرة على إثارة المواقف المتعددة في مجال الرؤ       

دالالت لألحساسات التي تنشأ عن استقبال العـين للهيئـات          ورؤية إدراكية جشطالتية إلعطاء معنى      

مما يثير بواعث االستكشاف في التجربة الجمالية تعكس خبـرة           ،العاكسة في مجال الرؤية الكلي لها     

 مما ينتج عنه تحقيق مفارقـات       ، ألشكال غير موجودة أصالً    جمالية تسوغ كل الواقع لظهور صوراً     

إدراكية لدى المشاهد نتيجة للتباينات الشديدة بين حقيقة األشياء المألوفة وصورها الخيالية التحريفية،             

  .اً مدركاًًفأصبح التكوين بذلك يعكس حساً واقعياً إيهامياً وليس مادي

  

لتكنولوجية الذي يتمتع بهـا الجهـاز الـضوئي         وحيث استثمرت الباحثة بعض اإلمكانات ا     

(LCD)   حيث كان حافزاً بل ومثيـراً        لتميزه عن األجهزة الضوئية األخرى      المستخدم في التجربة ،

 بتوفير وإعداد معامل تكنولوجية معاصرة   ، و للكشف عن إمكانية تعدد الحلول التشكيلية في التكوين       

اثلة لألجهزة المستخدمة في البحث ومـا يـستجد   في أقسام الفنون وورش عمل مزودة بأجهزة مم   

وتـوجز الباحثـة تلـك    . منها مما يشجع على ممارسة الفكر التجريبي إلستحداث أعمال تصويرية         

  :اإلمكانات في اآلتي

، وإسقاط  (LCD)عرض األشكال المعتمة باالستعانة بالكمبيوتر وإسقاطها ضوئياً من خالل جهاز          •

  .حدأكثر من صورة معتمة في وقت وا

والتحكم فـي   . التنوع في إتجاهات اإلسقاطات الضوئية ومجاالتها، إلمكانية الجهاز من التحرك          •

 الجهاز أو بعده عن مجال اإلسقاط، أو من خالل          مساحة اإلسقاطات الضوئية، وذلك حسب قرب     

 .تكبير وتصغير العدسة



  

)٣٢٩( 

نيـة تمديـد الـضوء      إحداث تراكبات في األشكال المنعكسة، وذلك من خالل تمتع الجهاز بإمكا           •

وتمريره أكثر من مرة على الهيئات العاكسة، ينتج عنه اسحداث صياغات وتراكبات في عناصر 

 .يترتب عن ذلك من تعدد وتنوع نتائج التجربةما التشكيل، و

أدى إلى استقطاب الضوء وعدم تشتته، وبالتـالي  ) كريستالية(احتواء الجهاز على شاشة بلورية       •

  .عالية الدقة والوضوح، وألوان ساطعة فائقة النقاء: رة منعكسةأمكن الحصول على صو

  ،)١(انظر ملحق . رى للتجربة وذلك ضمن مالحق البحثوقد قامت الباحثة بعرض نتائج أخ

  ).٣٧٢( ص

كما قامت الباحثة بتكبير مختارات من التكوينات التي تم الحصول عليها، وذلـك لتوضـيح الفكـر           

  .)٣٨٩(، ص )٢(انظر ملحق.  المناقشةيه من نتائج حين عرضها أثناءالتجريبي وما تم التوصل إل
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 – لتصنيع أنواع المرايا التـي تـستخدمها الباحثـة           عدم وجود مصانع أو حتى مصنع واحد       -١

ى إلى االتصال بأكثر مـن بلـد         وذلك على مستوى المملكة، مما أد      -ة المستوية باستثناء المرآ 

 .للبحث عنها حتى أمكن الحصول عليها مؤخراً 

 وذلك في الجامعة التي تنتمـي       ،عدم توفر أي من األجهزة الضوئية المتطورة لخدمة التجربة         -٢

 .إليها الباحثة أو في أماكن أخرى عامة أو خاصة 

مرايـا،  لحـصول علـى ال    ضطرار الباحثة إلى السفر خارج المملكة إلجراء التجربة بهدف ا         ا -٣

 .ن في التطبيقوالجهاز الضوئي، المستخدمي

اإلسقاطات الضوئية، ولكن لألسف، فقـد  تأثير يد إجراء عرض للمرايا، تحت الباحثة كانت تر   -٤

وذلك يعود إلى طبيعـة خامتهـا       . تكسر معظمها أثناء النقل، رغم الحرص الشديد في تغليفها        

 .غةالزجاجية الحساسة، وإلى هيئتها المفر
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  الفصل الثامن

  النتائج والتوصيات
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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        ::::النتائجالنتائجالنتائجالنتائج: : : : 

  :بناء على الدراسات النظرية والعملية ظهرت نتائج البحث على النحو التالي

الرؤية الفنية المعاصرة ودورها في ابتكار أعمال تصويرية معاصرة تعكس نوعية مـن                – ١

  .ن، ومشارف القرن الواحد والعشرينالعشريية للقرن ن التكنولوجالفنو

وأسلوب التطبيـق فـي      أو الجمع بين أكثر من أداة        هناك عالقة ترابطية بين دور األداة       - ٢

  .تحقيق المعاصرة

  إن الكشف عن أدوات تكنولوجية جديدة لها القدرة على إثارة الخيال يؤدي إلى الكشف عن       - ٣

  .إبتكارية وتنظيمات ثةدمستحعالقات 

 المستخدم في التجربة ما له من إمكانات تميزه عن غيـره،            (LCD)بت الجهاز الضوئي  أث  - ٤

وما تنتج عنها من استحداث حلول تشكيلية متنوعة ومبتكرة، وهذا ما قد يحقق فـروض               

  .البحث

كأداة تكنولوجية متطورة فـي مجـال التـصوير         ) الرقمية(أهمية آلة التصوير الضوئي        - ٥

  . والعشرينالواحد  الفنية المعاصرة في القرن ادر للرؤيةالتشكيلي، حيث توفر مص

تكنولوجية هامة للوصول إلى تحقيق الرؤية الفنيـة فـي مجـال            يعتبر الحاسوب وسيلة      - ٦

  .التصوير

 واالستفادة بها فـي اسـتحداث حلـول          في مغايرة األشكال   ها العاكسة إمكانات  أثبتت الهيئة   - ٧

 وبالتالي الوصول إلى تحقيـق      . على أسطحها  س األشكال لية متعددة ناتجة عن انعكا    تشكي

ة مـن خـالل الكـشف عـن          معاصر أهداف البحث، حيث إبتكار أعمال فنية تصويرية      

ات الهيئات العاكسة في مجال رؤيتها مع االحتفاظ على كونهـا أعمـاالً             خصائص وإمكان 

  .ثنائية األبعاد

الهيئات العاكسة داخل مجالها البصري     أهمية الرؤية الجشطالتية في فهم وتفسير وإدراك          - ٨

المرئي، وإمكانية توظيف المتغيرات الناتجة عن تلك الرؤية اإلدراكية في إبتكار أعمـال             

  .تصويرية ثنائية األبعاد

الكشف عن مضامين وقيم جمالية في العمل الفني التصويري من خـالل النظـام الـذي                  - ٩

ي الكيفيات التي تتفاعل بها أسطحها العاكسة،      تخضع له المرايا في مجالها المحيط، يؤثر ف       
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وبالتالي يؤثر ذلك في األشكال المتكونة والمنعكسة، مما يعكس دالالت جديدة بل ومثيرة             

  .تحمل حساً واقعياً إيهامياً وليس مادي مدرك

 تنوع أساليب التنظيم والترتيب للهيئات العاكسة، ومجال الرؤية الذي تتواجد فيه يؤدي إلى              -١٠

  .ثارة بواعث االستكشاف في التجربة الجماليةإ

 كما أن التنوع في مجال اإلسقاطات الضوئية، يؤدي إلى استحداث واقـع جديـد مرئـي                 -١١

  .للصور المنعكسة على أسطح المرايا

الضوء كعنصر حسي يعتبر أداة مؤثرة في المجال البصري المرئي  من خالل إسـقاطه                 -١٢

ي أدى ذلك إلى إثراء التكوين في األعمال التـصويرية ثنائيـة            على أنواع المرايا، وبالتال   

  .األبعاد

تعدد المصادر واستلهام الرؤية، مما يؤدي إلى تنوع الفكر اإلبداعي          ل هذا البحث يعد مجال      -١٣

  .في إنتاج أعمال تصويرية مبتكرة

  .لفةي األقسام الفنية المخت يسهم البحث في إثراء مقررات التصوير التشكيلية ف  -١٤
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تشجيع األساليب والطرق التي تسعى للكشف عن الحلول الجديدة التقليديـة فـي مجـال                 - ١

  .التصوير

 العلمية التي تتناول جوانب أخرى في العالقـة بـين           ضرورة إجراء المزيد من البحوث       – ٢

دام المرايا المركبـة     واألدوات التكنولوجية المستحدثة، باستخ    الهيئة العاكسة لمجال الرؤية   

  .إليه من األجهزة الضوئية المتاحة مع آخر ما توصل ) متعددة األسطح(

 تقنيـات التكنولوجيـة     بالتواصل مع  الفرصة أمام الدارسين لممارسة الفكر التجريبي،        إعداد ٣

  .المعاصرة، والكشف عن عالقات جديدة ونظم مستحدثة في التصوير

عداد برامج وورش عمـل لممارسـة الفكـر         آلدوات وا ضرورة انشاء ورش مجهزة باا      - ٤

 قسامألحديثة، داخل  التي تتيح فرص التعامل التكنولوجي مع الخامات الصناعية ا         يبيرالتج

  .التربية الفنية وتوفير و إعداد فنيين متخصصين

����  
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  المراجع العربية
  

  
  : ة أوال الكتب العربية والمترجم

ــر  -١ ــد خي ــرب، محم ــو ح   :أب
  

المؤســسة العامــة ، ١، ط»مــادة لــون«   ،م١٩٨٥
  .ةيللمطبوعات والكتب المدرس

  
  

ــؤاد    -٢ ــب، فـ ــو حطـ   :أبـ
  

ــة « ،م١٩٨٢ ــدرات العقلي ــب )٧ط(، »الق ، دار الكت
  .الجامعية، بيروت ،

  
  

ــا  -٣ ــراهيم، زكريـــ   :إبـــ
  

، مكتبة مـصر بالفجالـة،       » مشكلة الفن «   ،م١٩٥٩
    .القاهرة

  
  

، مكتبـة   »فلسفة الفن في الفكر المعاصر    «   ،م١٩٦٦  :ــــ ــــــــــ -٤
   .مصر بالفجالة، القاهرة

  
  

  أحمـــد، الـــسيد علـــي    -٥
ــسيد ــد . ال ــة محم ــدر، فائق   :ب

  

اإلدراك الحــسي البــصري  « ،م٢٠٠١ -م ١٤٢٢
   .القاهرة النهضة المصرية،،)١ط(، »والسمعي

  
  

ــود   -٦ ــسيوني، محمــ   :البــ
  

ــيكولوجية«   ،م١٩٧٥ ــال س ــوم األطف ، دار » رس
   .المعارف، القاهرة 

  
  

 ، عـالم الكتـب ،       »أسرار الفن التشكيلي   «، م  ١٩٨٠  :ــــ ــــــــــ -٧
   .القاهرة 

  
  

الفن في القرن العشرين من التأثيرية حتـى        «،م  ١٩٨٣  :ـــــ ـــــــــ -٨
  ، دار المعارف ، القاهرة ، »فن العامة

  
  

  .،دار المعارف بمصر » تعليم الفنونطرق « ،م١٩٨٣  :ـــــ ـــــــــ -٩
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   .دار المعارف بمصر،»مبادئ التربية الفنية« ،م١٩٨٩  :ــــ ــــــــــ -١٠
  
  

  .دار المعارف بمصر  » رحلة اإلبداع«، م١٩٩٠  :ـــــ ـــــــــ -١١
  
  

ــف  -١٢   :البهنـــــسي، عفيـــ
  

 ،  »الحداثة إلي ما بعد الحداثة في الفـن       من  « ،م١٩٩٧
  . دمشقدار الكتاب العربي ،

  
  

ــضان   -١٣ ــصباغ، رمــ   :الــ
  

 دار »عناصر العمل الفني دراسـة جماليـة    «، م٢٠٠٤
  .الوفاء اإلسكندرية

  
  

  :الــــــصقر، إيــــــاد  -١٤
  

ــك «، م٢٠٠٣ ــن الجرافي  دار  ، ١٤٢٤ ،)١ط(، »ف
   .وي للنشر والتوزيع عمان، األردن مجدال

  
  

ــي   -١٥ ــد زك ــشماوي ، محم   :الع
  

دار  ، »فلسفة الجمال في الفكـر المعاصـر      «، م١٩٨١
  .النهضة العربية بيروت

  
  

ــار -١٦ ــار ، مختـــ   :العطـــ
  

أفاق الفن التشكيلي علي مـشارف القـرن        «،  م ٢٠٠٠
   .، دار الشروق القاهرة)١ط(، »الحادي والعشرين

  
  

ــراهيم -١٧ ــضيالت ، إبــ   :الفــ
  

الضوء التقليدي والرقمي مربع شامل فـي        «، م٢٠٠٢
  .)١ط" (النظرية والتطبيق

  

  
ــال  -١٨ ــف، جمـــ   :الكاشـــ

  
، دار الطالئـع ،     » الفن التشكيلي  ابانورام «، م١٩٩٨
  .القاهرة

  

  
ــسين -١٩   .اللقاني،أحمدحــــــ

  :فارعـــة حـــسين ، محمـــد
  
  
  

مناهج التعلـيم بـين الواقـع       «،م  ٢٠٠١/هـ  ١٤٢١
  . ، عالم الكتب،القاهرة»والمستقبل

  
  



   

)٣٣٧( 
 

ــر  -٢٠ ــدي ، عمـــ   :النجـــ
  

الهيئة المصرية العامـة    ،»التصميمأبجديات  «، م ١٩٩٦
  .للكتاب

  
  

ــز ، م -٢١ ــود أمهـــ   :حمـــ
  

 التــصوير –الفــن التــشكيلي المعاصــر «،م ١٩٨١
م والطباعـة   ، دار المثلث للتـصمي    »م١٩٧٠ -١٨٧٠

   .والنشر، بيروت، لبنان
  

  
ــد  -٢٢ ــدر ، أحمــــ   :بــــ

  
، وكالـة   »أصول البحث العلمي ومناهجـه    «، م١٩٧٩

  .المطبوعات الكويت،
  
  

ــرار -٢٣ ــرا ، جيــــ   :بــــ
  

ج . هيجل والفن ونصوص مترجمة من قبل «، م١٩٦٣
،  المؤسـسة الجامعيـة      »ماثيو. ب.  لوفيفروج     ب. 

رجمة منصور القاضـي    للدراسات والنشر والتوزيع، ت   
   .لبنان/ بيروت 

  
  

ــوس . م .ب  -٢٤   :فــــــــ
  

 ، ترجمة فـؤاد     »أفاق جديدة في علم النفس    «، م١٩٨٢
  . عالم الكتب القاهرة/ أبو حطب

  
  

  :بيـــــومي، علـــــي   -٢٥
  

 دار  ،»القيمة المعمارية والفـن التـشكيلي     «، م٢٠٠٢
   .الراتب الجامعية ، بيروت لبنان

  
  

ــف  -٢٦ ــستوي، ليـــ   :تولـــ
  

، ترجمة محمد عبـدو     )٢ط(،»ما هو الفن  «، م     ٢٠٠٢
  . البخاري ، دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع

  
  

ــد  -٢٧ ــسن محمـ ــسن، حـ   :حـ
  

، »األسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر    «، م١٩٧٢
  . )١جزء(دار الفكر العربي، 

  
  

 ، دار   »األسس التاريخية للفن التـشكيلي المعاصـر       «  :ـــــ ـــــــــ -٢٨
  .ت.، د)٢الجزء (الفكر العربي، 

  
  



   

)٣٣٨( 
 

، دار الفكر   »األصول الجمالية للفن الحديث   «، م١٩٨٩  :ــــــ ــــــــ -٢٩
   .ي العرب

  
  

  :حمـــــودة ، يحـــــي  -٣٠
  

  . ، دار المعارف بمصر »نظرية اللون«،م ١٩٩٠
  
  

  :خــضر، هالــة محجــوب    -٣١
  

، دار الوفـاء    )١ط(،  »م الجمال وقضاياه  عل«، م٢٠٠٦
  .لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية

  
  

ــدي -٣٢ ــيس ، حمـــ   :خمـــ
  

  . ، دار المعارف بمصر»األسلوب االبتكاري«، م١٩٦٨
  
  

ــر اهللا -٣٣ ــيد خيـــ   :، ســـ
  

، عالم  ) ٢ط (»المدخل إلي العلوم السلوكية    «، م١٩٧٤
  .الكتب، القاهرة

  
  

ــون   -٣٤ ــوي ، جـــ   :ديـــ
  

 ، ترجمة زكريا إبراهيم وزكي      »رةالفن خب «،  م ١٩٦٣
  .نجيب محمود، دار النهضة العربية ، القاهرة،

  
  

ــزت -٣٥ ــد عـ ــح ، أحمـ   :راجـ
  

ــنفس «، م١٩٥٥ ــم ال ــول عل ــب، » أص  دار الطال
  .اإلسكندرية 

  
  

ــارال  -٣٦ :  روز ، كــــــــ
  

علم نفسك فن التصوير الرقمي واسـتخدام       «، م   ١٩٩٨
رمجة ، ، ترجمة مركز التعريب والب»الكاميرات الرقمية

  .ر العربية للعلوم ، بيروت، لبنانالدا
  
  

ــاح  -٣٧ ــد الفتـ ــاض، عبـ :  ريـ
  

 ، دار النهضة    »التكوين في الفنون التشكيلية   «، م١٩٧٤
  .العربية، القاهرة  

  
  

،  مكتبـة األنجلـو      )٥ط(،  »آلة  التصوير   «، م١٩٩٣  :ــــــ ــــــــ -٣٨
  .المصرية
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،  » في التصوير الضوئي   الضوء واإلضاءة «،  م ٢٠٠٢  :ـــــ ـــــــــ -٣٩
  .جمعية معامل األلوان، القاهرة 

  
  

  :هربــــــرتد، ريــــــ -٤٠
  

الفن اليوم مدخل إلـي نظريـة التـصوير         «، م١٩٦٨
 - ترجمـة محمـد فتيحـي      -،  »والنحت المعاصرين 

   . دار المعارف القاهرة جرجس عبده،
  
  

عبـد  : ، ترجمـة    »التربية عن طريق الفن   «، م١٩٧٠  :ــــــ ــــــــ -٤١
مـصطفي حبيـب ،     : توفيق جاويد ، مراجعة   العزيز  

  .الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية، جامعة القاهرة 
  

  
 -إبـراهيم إمـام   : ، مراجعة   »تعريف الفن «، م٢٠٠٢  :ــــــ ــــــــ -٤٢

   . األرنؤطي، هال للنشر والتوزيع مصطفي رفيق
  
  

  :ســالم، محمــد عــزت نظمــي -٤٣
  

ات فـي علـم      قراء »الجمالية وتطور الفن  «،م  ١٩٩٦
الجمال، مؤسسة شكيب، الجامعة اإلسكندرية ، الجـزء        

  .الثالث
  

  
ــورج -٤٤ ــانتيانا ، جـــ   :ســـ

  
اإلحساس بالجمال تخطيط النظرية في علم      «، م١٩٥٨
: محمد مصطفي بـدوي مراجعـة    : ، ترجمة   »الجمال

  .يب محمود، مكتبة اإلنجلو المصرية زكي نج
  
  

ــيالم  -٤٥ ــكوت،روبيرت جـ   :سـ
  

 يوسـف ،    محمد: ، ترجمة » مأسس التصمي «، م١٩٨٠
   .دار النهضة العربية، مصر

  
  

  :ســـلمان ، عبـــد الباســـط  -٤٦
  

 ،  »سحر التصوير فن وإعالم   «،م  ٢٠٠٥هـ ،   ١٤٢٦
  .الدار الثقافية للنشر ، القاهرة
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ــي   -٤٧ ــميث ، ادوارد لوسـ   :سـ
  

الحركـات الفنيـة منـذ عـام        « ، م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
: أشرف رفيـق عفيفـي، تقـديم      : ، ترجمة   » م١٩٤٥

أحمد فؤاد سـليم ، هـال       : مصطفي الرزاز ، مراجعة   
  .للنشر والتوزيع 

  
  

ــين   -٤٨ ــوديو ، ايتـــ   :ســـ
  

ـ   «، م١٩٨٢    »ي الفنـون التـشكيلية    الزمان والمكان ف
ة، العـدد   ترجمة سعيد عبد المحسن، مجلة فنون عربي      

  .األول، المجلد الثاني
  
  

ــصطفي   -٤٩ ــويف ، مــ   :ســ
  

، دار  )٣ط(،  »األسس النفسية لإلبداع الفني   «،م  ١٩٦٩
  .المعارف القاهرة

  
  

ــوقي   -٥٠ ــماعيل ش ــوقي، إس   :ش
  

، دار  ) ٢ط(،  »مدخل إلي التربيـة الفنيـة     «،م  ٢٠٠٢
  .الرفعة للنشر والتوزيع ، الرياض

  
  

ــي  -٥١ ــد زكـ ــالح، أحمـ   :صـ
  

مكتبـة النهـضة   » علم الـنفس التربـوي   «،م  ١٩٦١
  .المصرية 

  
  

ــسين -٥٢ ــم حـ ــالح ، قاسـ   :صـ
  

 ، المكتبة   »لشكلسيكولوجية إدراك اللون وا   «، م١٩٨٢
  .المصرية بيروت، لبنان،  

  
  

ــري -٥٣ ــارس متـ ــاهر، فـ   :ظـ
  

، دار  »الضوء واللون بحث علمي وجمالي    « ،م  ١٩٧٩
    .القلم ، بيروت لبنان

  
  

ــاكر  -٥٤ ــد ، شـ ــد الحميـ   :عبـ
  

 عـالم   »العملية اإلبداعية في فن التـصوير     «، م١٩٨٧
  .المعرفة،الكويت،

  
  

  :عبــد الــرحيم، أمنيــة محمــد  -٥٥
  
  
  

  .، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة»الضوء«،١٩٦٥
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  :عبـــد العزيـــز ، زينـــب  -٥٦
  

 ، مكتبـة األنجلـو      »لعبة الفـن الحـديث    «،م  ٢٠٠٢
   .المصرية

  
  

ــسالم  -٥٧ ــد ال ــار، عب ــد الغف   :عب
  

، دار النهـضة    )٢ط(،  » مقدمة في علم النفس العـام      «
  .ت.العربية، د

  
  

ــؤلفين    -٥٨ ــن المـ ــدد مـ   :عـ
  

اصــرة فــي األدب  االبتكــار والمع «،  م٢٠٠٤
 ، منـشورات وزارة     عادل العامـل  : ،ترجمة»والفنون

  .الثقافة ،دمشق 
  
  

  :عدد من المؤلفين في النقد الفنـي       -٥٩
  

، أبحـاث فـي النقـد       )١ط(،  »النقد الفني  «، م١٩٩٣
ـ       : الفني،ترجمة ة زياد سالم حداد ، دار المناهل للطباع

  .والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
  
  

ــرحمن -٦٠ ــد الـ ــدس، عبـ   :عـ
  

، دار جون وايلـي،     ) ٢ط(،  »المدخل إلي علم النفس   «
  .ت:نيويورك، د

  
  

  :عطيـــــة، عبـــــود   -٦١
  

المؤسـسة  ) ١ط( ، »جولة في عـالم الفـن     «، م١٩٨٥
  .العربية للدراسات والنشر، بيروت ، لبنان

  
  

  :عطيــة ، محــسن محمــد    -٦٢
  

 ، دار   »غاية الفن دراسة فلـسفية ونقديـة      «، م   ١٩٩١
  .المعارف بمصر 

  
  

، دار  ) ٢ط(،  »اتجاهات في الفن الحـديث     «،م  ١٩٩٣  :ــــــــ ــــــ -٦٣
  .المعارف بمصر

  
  

، دار المعـارف  )٢ط(، » الفن وعالم الرمز«،م  ١٩٩٦  :ــــــــ ــــــ -٦٤
  .بمصر

  
  

  .الفكرالعربي، دار)١ط(،»الفنان والجمهور «، م٢٠٠١  :ـــــــ ـــــــ -٦٥



   

)٣٤٢( 
 

السيكية إلي عصر ما بعد     نقد الفنون من الك   «، م٢٠٠٢  :ــــــ ــــــــ -٦٦
  . منشأة المعارف باإلسكندرية  »الحداثة

  
  

  . ، عالم الكتب »أفاق جديدة للفن «، م٢٠٠٣  :ـــــــ ـــــــ -٦٧
  

  
  .،عالم الكتب »اتجاهات في الفن الحديث«، م ٢٠٠٤  :ـــــــ ـــــــ -٦٨

  
  

 ، عـالم  » اكتشاف الجمال في الفن والطبيعة     «م  ٢٠٠٥  :ــــــــ ــــــ -٦٩
  .الكتب 

  

  
ــيم -٧٠ ــة ، نعــــ :  عطيــــ

  
، سلسلة اقرأ،   »الفن الحديث محاولة للفهم     «، م ١٩٨٢

  .دار المعارف، القاهرة

  
  

ــدين -٧١   :عفيفــي ، محمــد تــاج ال
  

  .، دار غريب ، القاهرة» أفاق الفن التشكيلي«،م ٢٠٠٣
  

  
ــماعيل   -٧٢ ــت إس ــالم ، نعم   :ع

  
، )٣ط(،  »فنون الغرب في العصور الحديثـة      «م١٩٨٣
  .عارف بمصردار الم

  
  

ــق   -٧٣ ــد رفيـ ــي، أحمـ   :علـ
  

، المفــرد )٢ط( ،»التــذوق والنقــد الفنــي«،م ١٩٩٨
  .للطباعة والنشر ، الرياض 

  
  

  :علـــي ، محمـــود محمـــد  -٧٤
  
  
  

 دار  »االتجاه التجريبي عند ليوناردو دافنشي    «، م١٩٩٩
  .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

ــار  -٧٥ ــد مختـ ــر ، أحمـ   :عمـ
  
  
  
  

، دار البحوث العلمية    )١ط ( ، »اللغة واللون «، م١٩٨٢
  .للنشر والتوزيع،الكويت 
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  :غانم، رمضان بسطاوي محمـد     -٧٦
  

جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفـن عنـد         «، م١٩٩٢
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر      )١ط(،  »هيجل

  .والتوزيع ، بيروت، لبنان  
  
  

ــيس   -٧٧ ــوش ، قـــ   :غـــ
  

العــالج بــاأللوان وأشــعة «، م١٩٩٧ هـــ، ١٤١٨
، دار الحضارة للطباعة والنشر ، مؤسسة عز        »لشمسا

  .   الدين للطباعة والنشر ، بيروت لبنان
  
  

ــد  -٧٨ ــائق، أحمــــ   :فــــ
  

، مكتبـة األنجلـو     »مدخل عام لعلم النفس   «، م٢٠٠٣
  .المصرية ، القاهرة  

  
  

ــو  -٧٩ ــرج، عبــــ   :فــــ
  

، وزارة التعليم العـالي     »علم عناصر الفن  «، م١٩٨٢
  ). األولالجزء(والبحث العلمي، بغداد، 

  
  

  :فــضل ، محمــد عبــد المجيــد -٨٠
  

مـداخلها تاريخهـا    : التربيـة الفنيـة      «، هـ١٤١٦
  .، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،  »وفلسفتها

  
  

ــورج   -٨١ ــان ، جــ   :فالنجــ
  

، ترجمة كمال المـالخ،     »حول الفن الحديث  «، م١٩٦٢
  .دار المعارف، القاهرة  

  
  

  :فيتـــــوري، ليونيلـــــو  -٨٢
  

:  ترجمة »من جيوتو إلي شاجال   . ر  كيف نفهم التصوي  «
عبد القادر زنونه ،    : محمد عزت مصطفي ، مراجعة      

  .ت.دار الكتاب العربي القاهرة ، د
  
  

  :قطـــــب ، جمــــــال  -٨٣
  
  
  

، »فلسفة الرؤية في التأثيرية والفن الحديث     «،  م ١٩٩٥
  .دار مصر للطباعة القاهرة

  
  

  :محمد،رمــضان بسطاويــسي  -٨٤
  

لدي مدرسـة فـي     علم الجمال   «،م  ١٩٩٨/ هـ١٤١٨
، المؤسـسة  الجامعيـة      »فرانكفورت ادورنو نموذجـا   

  .للدراسات والنشر والتوزيع
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  :محمود ، عبد الحلـيم وآخـرون       -٨٥
  

مكتبـة غريـب    ) ٣ط(،  »علم النفس العام   «،م١٩٩٠
  .  بالقاهرة

  
  

ــصطفي  -٨٦ ــود ، مــ   :محمــ
  

، دار المعـارف    )٧ط( ،   »انيشتين والنسبية «، م١٩٧٣
  .بمصر  

  
  

  :حمــــود  مختــــار ، م -٨٧
  

ــب   «، م١٩٩٤ ــة للط ــة اإلعدادي ــضوء الدراس ال
  .، دار النهضة العربية، القاهرة  »والصيدلة

  
  

ــراد،  يوســـــف  -٨٨   :مـــ
  

دار المعـارف ،     » مبادئ علم النفس العام   «،م  ١٩٦٥
  .القاهرة

  
  

ــف  -٨٩ ــراد،  يوســـ   :مـــ
  

، دار المعـارف،    )٧ط(،  »مبادئ علم الـنفس   «،١٩٧٨
  .القاهرة 

  
  

ــي  -٩٠ ــرة حلمـ ــر ، أميـ :  مطـ
  

، )١ط(،  »مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن      «م١٩٨٩
  .دار المعارف بمصر 

  
  

، دار  )٣ط(،  »مقدمة في علم الجمال وفلـسفة الفـن        «  :ـــــــــ ـــــ -٩١
  .ت . غريب القاهرة ، د 

  
  

ــي  -٩٢ ــد الح ــى،عبد اهللا عب   :موس
  

، دار  )٢ط(،  »المدخل إلـي علـم الـنفس       «، م١٩٧٩
  .النشر

  
  

ــ -٩٣ ــان محمـ ــاتي، عثمـ   :دنجـ
  

 »من كتاب اإلدراك الحسي عند ابن سـينا       «، م١٩٨٠
  .علم النفس عند العرب، دار الشروقبحث في 

  
  

ــد -٩٤ ــدين محم ــز ال ــب ، ع   :نجي
  

  . مكتبة القرآن،القاهرة»التصوير علم وفن «،م ١٩٨٥
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ــسن -٩٥ ــد ح ــسن راش ــزال، ح   :ن
  

ــية«،  م٢٠٠٢ ــصريات الهندسـ ، دار )١ط(، »البـ
  .يع، عمانالبازوري العليمة للنشر والتوز

  
  

  :نــــــوبلر، ناثــــــان  -٩٦
  

حوار الرؤية مدخل إلي تذوق الفن والتجربة     «، م١٩٨٧
إبـراهيم  : فخـري خليل،مراجعـة   : ، ترجمة »الجمالية

  .جبرا، دار المأمون، بغداد 
  
  

  :هـــــاوزر ، ارنولـــــد  -٩٧
  

فؤاد : ، ترجمة )١ط(،»المجتمع عبر التاريخ  «، م٢٠٠٥
  .، اإلسكندريةدنيا الطباعة والنشرزكريا، دار الوفاء ل

  
  

:  وهبــــــه، فــــــاروق -٩٨
  

، الهيئـة   »دور الخامة في فـن التـصوير      «، م٢٠٠٦
   .المصرية العامة للكتاب

  
  

ــه -٩٩ ــج ، رينيــــ   :ويــــ
  

الفن والنور واللوحات ومصر ملتقي الشرق      «، م١٩٦٥
 ، مطبعة المعهد العلمـي الفرنـسي لآلثـار          »والغرب

  .الشرقية، القاهرة 
  
  

ــوالس -١٠٠ ــد ، نيكـــ   :ويـــ
  
  
  
  

  : ا الرسائل العلمية ثاني

مي :  ، ترجمة»األوهام البصرية فنها وعلمها «م١٩٨٨
  .مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد 

  

  :أبو الخيـر ، حـسين عـزت         -١٠١
  

، رسالة ماجـستير،    »اإلضاءة وسيلة تشكيل  «،م  ١٩٧٦
  .كلية الفنون الجميلة ، اإلسكندرية ، قسم ديكور 

  
  

ــسالم -١٠٢ ــد الـ ــشير، عبـ   :البـ
  
  
  

، رسالة  »رمبرانت ومدرسة اإلضاءة في الظالم    «،م١٩٨١
  .ماجستير،جامعة حلوان،كلية الفنون الجميلة ، القاهرة

  
  
  



   

)٣٤٦( 
 

ــو-١٠٣ ــة وارس وارج   :الجاوي،فاطم
  

دراسة الحركة في التكوين البتكار أعمـال       «، م١٩٩٥
، رسالة ماجـستير، جامعـة أم       »فنية تشكيلية معاصرة  

  .القرى، قسم التربية الفنية 
  
  

ــوق -١٠٤ ــرين معت ــرازي، ش   :الح
  

اإلمكانات التـشكيلية والتعبيريـة للتكـرار       «، م٢٠٠٣
بالكمبيوتر كمدخل إلثراء التصوير في مجال التربيـة        

،رسالة ماجستير ، كلية التربية لالقتصاد المنزلي       »الفنية
  .والتربية بجدة  

  
  

  :الشيمي ، منـال سـعد عـزب         -١٠٥
  

 التـصوير  الرؤية الكاليدوسكوبية للتكوين في   «م١٩٩٩
، رسـالة   »المعاصر كمدخل لالبتكار لدي دارس الفـن      

  .ماجستير، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية  
  
  

  : الـصبحي،مدحت الـسيد حــسن  -١٠٦
  
  

تعدد زوايا الرؤية في التـصوير الحـديث         «،م١٩٩٥
كمدخل تجريبي في إنتاج   وتدريس التصوير لطـالب       

جامعة حلـوان،   ، رسالة دكتوراه،    »كلية التربية الفنية  
  .كلية التربية الفنية 

  
  

ــسيد  -١٠٧ ــادي ال ــشوقاتي ، ش   :الن
  
  

توظيف فنون الميديا فـي تـدعيم الفكـر         «، م٢٠٠٧
اإلبداعي للفنان للتعبير عن الهوية الثقافيـة للمجتمـع         

، رسالة دكتوراه، جامعة حلـوان،      »المصري المعاصر 
  .كلية التربية الفنية

  
  

   :بوكر ، وديعـة عبـد اهللا أحمـد     -١٠٨
  

ـ ١٤٢٨ المفاهيم الفنية والفلسفية لفن     «،  م ٢٠٠٧/  ه
الواقعية العليا كمصدر إلثـراء التـصور الـسعودي         

، رسالة دكتوراه ، جامعة الملك عبد العزيز        »المعاصر
  .بجدة،

  

ــعاد  -١٠٩ ــة ، ســـ   :جمعـــ
  

االتجاه الالتمثيلي في تصويرالقرن العشرين     « م   ١٩٧٧
، رسـالة   »طةوآثره في تدريس الفنون بالمرحلة المتوس     

  .دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية
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  :حسن ، صابر محمـد عكاشـة      -١١٠
     

  

مفهوم الخيال في التصوير الحـديث ودودة       «، م١٩٩٠
، »في إثراء التعبير الفني لطالب كلية التربيـة الفنيـة         

  .رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية 
  

  

ــد-١١١ ــدين محم ــالء ال ــسن، ع   :ح
  

المرايا كمثيرات بصرية مـدخل لتـدريس       «، م١٩٩٤
، رسالة ماجستير ،    »التصوير لطلبة كلية التربية الفنية    
  .جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية

  
  

ــيد -١١٢ ــعيد سـ ــسين ، سـ   :حـ
  

دراسة التوظيف الجمـالي للعالقـة بـين         «، م١٩٩٢
ظاهرتي اإلنعكاس الضوئي والخداع البـصري فـي         

ير الحركي لطالب كلية التربيـة      التصميمات ذات التأث  
، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربيـة        »الفنية
  .الفنية

  
  

ــوقي  -١١٣ ــماعيل شـ   :خليفة،إسـ
  

عوامل اتساق العالقة الترابطية بين الهيئات      «، م١٩٩١
، »واألشكال في اللوحة الزخرفية المتعـددة األسـطح       

  .ة رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان، كلية التربية الفني
  

  

ــد  -١١٤ ــود أحم ــيدة محم   :خليل،س
     

  

األبعاد الجمالية والتقنية الستخدامات ضوء     «، م٢٠٠٠
 ، رسالة ماجستير، جامعـة      »الليزر في النحت الحديث   

  .حلوان ، كلية التربية الفنية 
  
  

ــف-١١٥ ــه،عنايات يوســ   :رفلــ
  

  

القيم اإلبداعيـة فـي التـصوير المعاصـر           «،م١٨٧٨
ـ      ذوق الفنـي فـي مجـال       واالستفادة منها في تدريس الت

، رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان ، كلية التربيـة          »األزياء
  .الفنية

  
  

ــد  -١١٦ ــدي أحمـ ــي ، هـ   :زكـ
  

المنهج التجريبي في التصوير الحديث ومـا       «، م١٩٧٩
، رسالة دكتوراه،جامعـة    »يتضمنه من أساليب ابتكاريه   

  .حلوان، كلية التربية الفنية 
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  :سالم،أحمد عبـد الغنـي محمـد      -١١٧
    

  

السيبرانية كمدخل لتحول مفهوم التصوير إلي       «، م٢٠٠٠
، رسـالة   »فن ما بعد الحداثة للقرن الحـادي والعـشرين        

  .دكتوراه في التربية، جامعة حلوان، قسم الرسم والتصوير
  
  

ــة -١١٨   :شـــــرباش ، فهيمـــ
  

التكوين في األشكال الجديـدة لمـسطحات       «، م١٩٧٧
إعـداد  الصورة في الفن المعاصر واإلفادة منها فـي         

 ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان      »مدرس التربية الفنية  
  .،كلية التربية الفنية 

  
  

ــد-١١٩ ــد حام ــد محم ــقر، حام   :ص
  

الضوء عند كـارا فـاجيو وأثـره علـي          «، م١٩٧٩
، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ،       »مصوري الباروك 

  .كلية الفنون الجميلة 
  
  

  :طرابيــة، محــي الــدين أحمــد-١٢٠
  

القيم الخطية في رسـم القـرن العـشرين         «، م١٩٧٧
وتصويره وإمكانية اإلفادة منها في إعداد معلم التربيـة         

 ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية التربيـة     »الفنية
  .الفنية

  
  

ــز  -١٢١ ــد العزي ــهام عب   :عامر،س
     

  

فعاليات الكمبيوتر إلثراء التنوع التـشكيلي      «، م٢٠٠١
، »وير الحـديث  في تناول الموضوع  الواحد في التص      

  .رسالة ماجستير ، جامعة حلوان،كلية التربية الفنية
  
  

ــب  -١٢٢ ــسام رج ــد الجواد،ابت   : عب
  

، رسالة  »تكوين الصورة في الفن المعاصر    «، م١٩٩٤
  .ماجستير، جامعة حلوان،كلية التربية الفنية، رجب 

  
  

ــوال-١٢٣ ــد الحليم،نـــ   :عبـــ
  

أثر االتجاهات العلمية في تـصوير القـرن        «، م١٩٧٨
معة حلوان، كلية التربية    ، رسالة دكتوراه،جا  »رينالعش

  .الفنية
  
  

ــاف -١٢٤ ــدايم ، عفـ ــد الـ   :عبـ
  

الرؤية وأثرها علي نمو التعبير النفي فـي        «، م١٩٧٧
مجال التحت واالستفادة منها في إعداد معلـم التربيـة          

  . جامعة حلوان،كلية التربية الفنيةه دكتوراة،رسال»الفنية
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ــا-١٢٥ ــد رض ــسالم، محم ــد ال   :عب
  

 »اللون واستخداماته في التصوير الحـديث     «، م١٩٨٣
رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلـة ،   

  .القاهرة
  
  

  : عبد المعـاطي،محمود محمـود      -١٢٦
  
  

دراسة تجريبية لإلفادة من أهداف التـشكيل       «، م١٩٨١
ــصوير   ــي الت ــضوء ف ــة وال ــاني الحرك ــد فن عن

التربيـة  ،رسالة ماجستير،جامعة حلوان،كلية    »الحديث
  .الفنية

  
  

ــد   -١٢٧ ــد محم ــد الغني،محم   :عب
  

استحداث صورة تشكيلية مـن الـصورة        «،  م ٢٠٠٣
، »الفوتوغرافية باستخدام المرشحات اللونية المعمليـة     

  .رسالة ماجستير، جامعة حلوان،كلية التربية الفنية
  
  

ــد  -١٢٨ ــد محم ــد الكريم،أحم   : عب
  
  

 إنتاج تصميمات زخرفية قائمة علي تحليل      «، م١٩٨٥
، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان، كلية »النظم اإليقاعية
  .التربية الفنية 

  
  

  : عبـد العزيـز     مـصطفى  عبيد،-١٢٩
   

  

بعض الخامات غير التقليدية في التصوير      «، م   ١٩٧٣
الحديث إمكانياتها ومدي اإلفادة منها في ميدان التربية        

  .، رسالة ماجستير،المعهد العالي للتربية الفني»الفنية
  
  

  :علوان ، أحمد محمـد محمـود        -١٣٠
  

، »دور الدراما في إثراء األعمال التصويرية    «،م  ٢٠٠٦
  .رسالة ماجستير، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية 

  
  
  

  : محمد، حـاتم محمـد شـافعي        -١٣١
  

 أثر الضوء علي الـشكل فـي المجـسمات        «، م١٩٩٥
، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية التربية       »الجمالية

    .الفنية
  
  

  :محمد، حمـدي محمـد يوسـف      -١٣٢
     
  

العوامل المؤثرة في التعـرض الـضوئي        «، م١٩٨٣
وأثرها علي وجود الصورة السينمائية األبيض واألسود       

، رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، كليـة التربيـة           »
  .الفنية
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ــاوع  -١٣٣ ــشيرة مط ــد ، م   :محم
  

البحث الجمالي كمدخل لتنمية القدرة علـي       «،  م ٢٠٠١
، رسالة دكتـوراه فـي      »ر الناقد في التربية الفنية    التفكي

فلسفة التربية الفنية ، قسم علـوم التربيـة ، جامعـة            
  .حلوان،كلية التربية الفنية

  
  

  :محمد، هيفـاء عبـد الـرؤوف      -١٣٤
  

العالقة المتبادلة بين الضوء واللون الواحد       «، م١٩٩٨
 رسـالة   »في الخزف ذو الدرجات الحراريـة العاليـة       

  .معة حلوان، كلية الفنون التطبيقية  دكتوراه، جا
  
  

  : مرعي، رضا محمـود محمـد       -١٣٥
  

 تأثير الضوء علي تكوين الصورة كمدخل       «، م١٩٩٤
،جامعـة  »لتدريس التصوير لطلبة كلية التربية الفنيـة      

  .حلوان، كلية التربية 
  
  

  :مـــرقص ، بهـــاء عـــشم -١٣٦
  

الفراغ كقيمة تشكيلية في التصوير المعاصر      «، م١٩٧٩
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